
 

Resultado Edital 01/2020  SINDS-UFSJ 

O Comitê Temporário de Gestão de Crise, criado pelo SINDS-UFSJ para lidar com as 

ações do sindicato em relação ao COVID-19, torna público os projetos contemplados pelo 

Edital Simplificado 01/2020  SINDS-UFSJ. 

PROJETOS APROVADOS: 

Proponente:  Mariana Amorim de Oliveira  

Sindicalizado responsável: Mariana Amorim de Oliveira 

Projeto: "Separados, porém unidos". Visa ajudar a comunidade Sacramento de Amor que 

acolheu moradores de rua de Divinópolis durante a Pandemia da COVID-19. São 20 

adultos acolhidos em tempo integral e 87 com assistência parcial, isto é, vão ao abrigo 

fazer suas refeições, tomar banho e dormir. 

Cidade: Divinópolis.  

 

Proponente: Rafaela Naiara Machado 

Sindicalizado responsável: Rafaela Naiara Machado 

Projeto: “CAP Solidário”. Nessa situação excepcional de isolamento social as doações 

para o LARMENA (Lar do Menor Amparado) diminuíram muito. Dessa forma, o objetivo 

deste projeto é utilizar o valor disponibilizado pelo Sinds-UFSJ, para auxiliar no 

funcionamento desta instituição durante o período de pandemia do COVID-19. 

Cidade: Conselheiro Lafaiete 

 

Proponente: Elisa Regina Pita 

Sindicalizado responsável: Elisa Regina Pitta 

Projeto: "Costurando para o Bem". Tem como objetivo confeccionar máscaras tipo 

cirúrgicas, com tecidos de algodão, para atender instituições de saúde de nossa cidade, 

que estão em falta delas para dar continuidade ao seu trabalho diário. Visa a confecção 

de 240 máscaras. 

Cidade: São João del-Rei  



 

Proponente:  Gustavo Henrique Almeida  

Sindicalizado responsável: Gustavo Henrique Almeida  

Projeto: “Ascas mais segura”. Doação de materiais e equipamentos de proteção individual 

(EPIs) para catadores de material reciclável associados a Ascas. Esse materiais visam 

contribuir para que os catadores, no exercício do trabalho, estejam mais seguros em 

relação aos riscos de contágio pelo Covid-19. Exemplos de materiais e EPIs: máscara 

n95, álcool gel 70%, luvas de proteção, óculos de proteção. 

Cidade: São João del-Rei 

*Obs: Ação única ( um mês). 

 

Proponente:  Andre Felipe Morcatti dos Santos 

Sindicalizado responsável: Andre Felipe Morcatti dos Santos 

Projeto: "Apoio à população em situação de rua em tempos de pandemia de Covid-19". 

vinculado ao Grupo de Trabalho Rua (GT Rua), composto por membros da Pastoral do 

Povo de Rua (Igreja), do projeto de extensão Consultório de Rua da UFSJ, e estudantes 

de Psicologia e Medicina da UFSJ e de outras instituições. O objetivo é adquirir e 

distribuir kits de higiene e cestas básicas à população em situação de rua de São João del-

Rei e a famílias carentes em estado de vulnerabilidade indicadas pela Assistência Social 

do município; e produzir e distribuir pela cidade material informativo impresso e ilustrado 

sobre a Covid-19 (infecção causada pelo novo coronavírus), com foco na população em 

situação de rua e conteúdo relacionado a formas de prevenção do contágio, estratégias de 

redução de danos, sinais e sintomas e onde procurar atendimento caso necessário. 

Cidade: São João del-Rei  

 

Proponente: Gabriel César de Sousa Santos 

Sindicalizado responsável: Gabriel César de Sousa Santos 

Projeto: “Campanha Solidariedade UFSJ”. Utilizar a verba proposta por este edital para 

aquisição de cestas básicas, produtos de higiene pessoal e material de limpeza para 

pessoas afetadas pela crise do COVID-19. 

Cidade: São João del-Rei  

 

Proponente: Lauro César de Almeida Ferreira 

Sindicalizado responsável: Lauro César de Almeida Ferreira 

Projeto: “Pastoral da Criança”. A promoção do desenvolvimento integral de crianças 

entre 0 a 6 anos de idade em seu ambiente familiar e em sua comunidade. A sua atuação 



tem caráter ecumênico, atendendo pessoas de todos os credos e etnias. - Comunidades 

carentes assistidas pela Paróquia de Nossa Senhora de Fátima na cidade de Barroso/MG. 

Cidade: Barroso-MG 

 

Proponente:  Richardson Miranda Machado 

Sindicalizado responsável: Richardson Miranda Machado 

Projeto: Projeto Social COVID/19 – Prevenção ao COVID-19 com moradores de rua 

(distribuição de kits de higiene) em parceria com o Programa de Educação Tutorial (PET) 

"Da Loucura a Ciência" da Universidade Federal de São João Del Rei - Campus Centro-

Oeste Dona Lindu / ONG Espírita Kardecista Irmão José Grosso. 

Cidade: Divinópolis 

 

Proponente: Renato Sampaio Saddi  

Sindicalizado responsável: Renato Sampaio Saddi 

Projeto: Doação de cestas básicas para pessoas carentes, em parceria com a Federação 

Espirita Trabalhadores da Última Hora – FETUH 

Cidade: São João del-Rei 

*Obs: Ação única ( um mês) 

 

Proponente:  Marcio Carneiro dos Reis 

Sindicalizado responsável: Rafael Santos Silva 

Projeto: “Comida de verdade: gerando trabalho e renda e promovendo hábitos alimentares 

saudáveis". Os públicos-alvo são as famílias da ASCAS - Associação dos catadores de 

São João del-Rei - e da AAFAS - Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares 

Agroecológicos de São João del-Rei. Propõe-se adquirir "cestas programadas" 

semanalmente e ofertá-las para as famílias da ASCAS. Gera-se assim trabalho e renda 

para famílias de agricultoras e agricultores e proporciona-se, para as famílias de catadores 

e catadoras, acesso a alimentos que, de outra forma, essas famílias não teriam como 

acessá-los. 

Cidade: São João del-Rei 

 

São João del Rei, 10 de abril de 2020.  
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