
FAQ – Heróis Usam Máscara 

 

O que é o projeto de Todos de Máscara?  

O projeto Todo Mundo de Máscara é uma ação dos bancos Itaú, Bradesco e              

Santander que se uniram para viabilizar a produção de 15 milhões de máscaras para a               

população mais necessitada, como idosos, pessoas imunodeprimidas e pessoas em          

situação de vulnerabilidade social. 

 

Quais os critérios para seleção? 

 Os critérios estão disponíveis no edital divulgado no site  heroisusammascaras.com 

 

Estou fazendo máscaras caseiras. Como participo da seleção?  

Você pode se cadastrar em um dos parceiros que já estão trabalhando no projeto, pois               

não serão contratadas costureiras individuais ou buscar instituições no seu          

bairro/cidade para se cadastrarem para o projeto no link: heroisusammascaras.com 

 

Quem serão os beneficiários? / Quem pode receber essas máscaras? 

As máscaras serão doadas aos postos de saúdes, casa de repouso, instituições que             

atendem pessoas do grupo de riscos.  

 

Como inscrever minha instituição para recebimento das máscaras?  

Para saber como funciona o processo para receber as máscaras pedimos que entre             

em contato através do e-mail mascara@rme.net.br  

 

Como faço para retirar as máscaras doadas?  

As máscaras podem ser retiradas nas instituições que estão confeccionando em           

diversas regiões do Brasil. 
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Ou você pode solicitar o envio da mesma via Sedex, porém o pagamento será feito               

pelo solicitante.  

 

Posso doar para o projeto? O que pode ser doado?  

Sim, você pode doar para o projeto tecidos do tipo algodão, elásticos, linhas diversas.              

Para saber como funciona o processo de doações financeiras pedimos que entre em             

contato através do e-mail mascara@rme.net.br  

  

Com qual material é feita a máscara? 

Toda máscara em tecido duplo com abertura para inserir papel de absorção;  

Fio: 100% Algodão;Gramatura: entre 140 gramas e 220 gramas por metro quadrado;  

Amarração: Tela 1 x 1 , Sarja 2 x 1 ou Sarja 3 x 1;  

 

As máscaras serão vendidas? 

As máscaras não serão vendidas e sim doadas a instituições de saúde e para grupos               

de risco, como por exemplo casas de repouso para idosos.  

 

Como sei que fui selecionada? 

 Através de email oficial do projeto Heróis Usam Máscaras comunicando a aprovação.  

 

Quando vocês vão anunciar as selecionadas?  

A seleção ocorrerá continuamente durante o projeto, e as selecionadas serão           

comunicadas por email, individualmente, conforme a aprovação de cada organização          

ocorra. dúvida: no heroisusammascaras.com 

 

Por onde vocês vão avisar as selecionadas?  
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A Organização social inscrita no projeto Heróis Usam Máscaras será comunicada pelo            

email informado na inscrição.  

 

Até quando posso me inscrever?  

As inscrições ficarão abertas continuamente durante o projeto, até que se atinja a             

capacidade de produção ou conforme o projeto achar necessário. 

 

Quanto vocês vão pagar por cada máscara? /Como/por onde vocês vão pagar?  

Os valores e a forma de pagamento são realizados conforme edital. 

 

Posso participar aqui da minha cidade? 

Sim, acesse o site e cadastre-se  heroisusammascaras.com 

 

Precisa ser mulher para participar?  

Sim, as organizações selecionadas deverão trabalhar com pelo menos 70% de           

costureiras mulheres. 

 

Reclamações de funcionamento do site, para quem direcionamos? 

 Para o email: mascara@rme.net.br 
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