
Ações Solidárias  - Sinds UFSJ  

Comitê Temporário de Gestão de Crise COVID-19 do Sinds UFSJ 

 

A primeira ação encampada frente a urgência das demandas e a partir do gesto              

espontâneo dos voluntários, foi realizar doações para às entidades: Fórum das Mulheres e             

Ong Nova Geração Brasil. Um aporte de R$ 2.000,00 reais que propiciou o fornecimento de               

cestas básicas à famílias em situação de vulnerabilidade, pertencentes aos bairros carentes da             

cidade onde essas entidades atuam. Frisa-se que estes primeiros beneficiados, em sua grande             

maioria, eram famílias compostas por mulheres de baixa renda e únicas mantenedoras da             

renda e sustento do lar. 

 

 

 

 

Demandas emergenciais 

 

O Sinds UFSJ também realizou no final de semana de Páscoa, a entrega de 10 cestas                

básicas para diferentes famílias residentes nos bairros Araçá, São Geraldo, Conjunto           

Habitacional Parque das Cachoeiras- Bairro Lenheiros, Tejuco e Matozinhos. Os          

contemplados pela ação encontravam-se em extrema vulnerabilidade, necessitando        

urgentemente de alimentos. Além dos mantimentos, todas as cestas continham um kit de             

livros infantis, infanto juvenis e adultos gentilmente doados pelo projeto social Livros em             



Mãos do Frederico Vidal, cujo projeto você confere no link a seguir:            

https://www.facebook.com/projetosociallivrosemmaos/. Essa ação foi uma resposta      

emergencial a demandas que chegaram até o Comitê Temporário de Gestão de Crise –              

COVID-19, criado pelo SINDS-UFSJ. 

 

 

 

 

 

Posteriormente, lançamos o Edital 01/2020 com a finalidade de captar propostas de            

servidores filiados voltadas a promoção de ações sociais e solidárias de enfrentamento aos             

impactos da pandemia do coronavírus. Após a publicação do edital, foram contemplados 10             

projetos, em 4 cidades: São João del-Rei, Barroso, Divinópolis e Conselheiro Lafaiete. As             

propostas são: distribuição de cestas básicas para pessoas carentes, compra de EPIs para             

membros da ASCAS, confecção de máscaras a serem distribuídas à pessoas expostas ao             

vírus, apoio à moradores de ruas com distribuição de kits de higiene, apoio à instituição que                

cuida de menores em situação de vulnerabilidade, entre outros.Você pode conferir todas as             

propostas aprovadas, acessando: https://www.sindsufsj.org/resultado-edital-01-2020. 

 
PROJETOS FINANCIADOS PELO EDITAL 01/2020  E EXECUTADOS ATÉ O 

MOMENTO 
 

 
Proposta contemplada por edital de financiamento beneficia instituição em Divinópolis 

 

Na última quarta,15, os proponentes que tiveram suas propostas aprovadas pelo edital            
01/2020 de financiamento de ações solidárias do Sinds UFSJ, receberam a primeira parcela             
do aporte financeiro estipulado no edital. 

https://www.facebook.com/projetosociallivrosemmaos/
https://www.facebook.com/projetosociallivrosemmaos/
https://www.sindsufsj.org/resultado-edital-01-2020
https://www.sindsufsj.org/resultado-edital-01-2020


A servidora Mariana Amorim de Oliveira, foi uma das sindicalizadas que recebeu e já              
aplicou os recursos no projeto de sua autoria. A proposta da Mariana foi o Projeto:               
"Separados, porém unidos", que visa ajudar a comunidade Sacramento de Amor que cuida de              
moradores de rua da cidade de Divinópolis. A instituição acolhe 20 adultos em tempo integral               
e 87 com assistência parcial, oferecendo abrigo, refeições, banho e local para dormir. 

 

 

 

 

 
Proposta contemplada por edital de financiamento beneficia instituição em Conselheiro          
Lafaiete 

Na última segunda-feira, 20, foi realizado a execução de mais uma ação financiada             
pelo edital 01/2019 do Comitê de Crise do Sinds UFSJ. O Projeto: “CAP Solidário” foi               
proposto pela Sindicalizada Rafaela Naiara Machado e a proposta foi fornecer auxílio e             
doações para o Lar do Menor Amparado - LARMENA de Conselheiro Lafaiete. De posse dos               
recursos de R$ 400,00 oriundos do fundo financiado pela doação de 0,5% do salário de               
sindicalizados, foi possível realizar a doação de quase 30 kg de carne para a instituição que                
acolhe crianças e adolescentes entre 07 e 18 anos. 

 

 



 
 

Propostas contempladas por edital de financiamento beneficiam São-joanenses 

 

Na última semana, mais duas ações ação financiadas pelo edital 01/2019 do Comitê             
de Crise do Sinds UFSJ foram concretizadas. Os projetos foram propostos pelos            
sindicalizados Renato Sampaio Saddi e Gabriel César de Sousa Santos. As duas ações             
visavam fornecer cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade. Um dos            
projetos foi desenvolvido em parceria com a Federação Espirita Trabalhadores da Última            
Hora – FETUH de São João del-Rei. A segunda, possibilitou a continuidade da “Campanha              
Solidariedade UFSJ” criada por Gabriel para angariar doações e alimentos. O financiamento            
do edital foi utilizado para aquisição de cestas básicas, produtos de higiene pessoal e material               
de limpeza para pessoas afetadas pela crise do COVID-19 em nossa cidade. 

De posse dos recursos de R$ 400,00 para cada projeto oriundos do fundo financiado              
pela doação de 0,5% do salário de sindicalizados, foi possível realizar a doação de              
aproximadamente 500 kg de alimentos ás pessoas em situação de vulnerabilidade. 

 

 
 
 
 



 
 

Associações São-joanenses são beneficiadas por edital de financiamento solidário 

 

Na última quinta-feira (7), duas associações da cidade foram contempladas pelo edital            
de fomento 01/2020 do Sinds. A ação foi concretizada através do projeto: “Comida de              
verdade: gerando trabalho e renda e promovendo hábitos alimentares saudáveis" coordenada           
pelo professor Marcio Carneiro dos Reis e pelo servidor da UFSJ Rafael Santos, e financiada               
pelo fundo solidário do Sinds UFSJ. Foram beneficiadas as famílias que fazem parte da              
Associação dos Catadores de Material Reciclável de São João del-Rei - ASCAS - e também a                
Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares Agroecológicos de São João del-Rei –            
AAFAS. 

A ação tem a participação do projeto de extensão da UFSJ “Diálogo de Saberes” que               
intermediou a compra de cestas de verduras, frutas, legumes e outros alimentos com             
descontos com os produtores da AAFAS.O objetivo foi gerar trabalho e renda para famílias              
de agricultoras e agricultores e, em contrapartida proporcionar alimentação saudável às           
famílias de catadores e catadoras. 

 
 
 
 
 



Ação solidária beneficia população vulnerável 

Uma das propostas contempladas pelo edital 01/2020 e cuja ação já foi efetivada, teve              
como público alvo a população em situação de rua. Coordenada pelo servidor Andre Felipe              
Morcatti dos Santos, o projeto está 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 dos cursos de Psicologia e Medicina da UFSJ e de outras instituições.                
A ação possibilitou a oferta de kits de higiene e cestas básicas às pessoas em situação de                 
vulnerabilidade, em especial àquelas que vivem nas ruas em São João del-Rei. 

 

 
 
 

Ação solidária fornece doação de EPI’S aos trabalhadores da ASCAS 

Na última semana, foi concretizada mais uma ação solidária financiada pelo edital de             
fomento 01/2020 do Sinds UFSJ. Proposto pelo sindicalizado Gustavo Henrique Almeida, o            
projeto: “Ascas mais segura”. possibilitou a doação de materiais e equipamentos de proteção             
individual (EPIs) para os trabalhadores que compõem a Associação dos Catadores de            
Material Reciclável de São João del-Rei – ASCAS. Foram ofertados máscaras, óculos, luvas             
e álcool em gel para que esses profissionais possam estar mais seguros durante a realização               
de seus trabalhos diários. 

 



AÇÕES MÊS DE MAIO ( 2° PARCELA) 
 

Segunda parcela de financiamento beneficia instituição em Divinópolis 
 

Na última terça-feira (12), os contemplados pelo edital de financiamento edital           
01/2019 do Comitê de Crise do Sinds UFSJ receberam a segunda parcela no valor de R$ 400,                 
oriundos do fundo financiado pela doação de 0,5% do salário de sindicalizados. 
 

De posse desses recursos, a servidora Mariana Amorim de Oliveira, responsável pelo            
projeto: "Separados, porém unidos" aplicou os recursos recebidos na última quarta (13). A             
ação solidária proposta pela sindicalizada, possibilitou ajudar a comunidade Sacramento de           
Amor, que cuida de moradores de rua da cidade de Divinópolis. A instituição acolhe 20               
adultos em tempo integral e 87 com assistência parcial, oferecendo abrigo, refeições, banho e              
local para dormir. 

 

 
 
 

Projeto contemplado por edital já produziu mais de 500 máscaras para doação 

Um dos projetos contemplados pelo edital 01/2019 do Comitê de Crise do Sinds UFSJ              
e mantido com o fundo financiado pela doação de 0,5% do salário de sindicalizados, já               
produziu mais de quinhentas máscaras do tipo cirúrgicas para serem distribuídas às            
instituições de saúde de São João del-Rei. 

Ação foi proposta pela servidora, Elisa Regina Pitta, através do projeto: "Costurando            
para o Bem". É a própria sindicalizada quem confecciona as máscaras com todo cuidado, zelo               
e carinho e dentro das normas especificadas para segurança e eficácia dos equipamentos de              



proteção. Vale destacar que o uso da máscara é uma prática de extrema importância para a                
saúde pública e o combate e prevenção ao coronavírus. 

 
 

Ação possibilita auxílio financeiro para instituição em Conselheiro Lafaiete 
 
Na última quinta-feira,21, foi executada mais uma etapa do projeto: “CAP Solidário”            

proposto pela Sindicalizada Rafaela Naiara Machado. No mês passado foram feitas doações            
de alimentos, e nesse mês, ao receber a segunda parcela do fundo solidário do Sinds UFSJ, a                 
ajuda foi empregada de maneira diferente. A pedido da coordenadora Cinara Alves, do Lar do               
Menor Amparado (LARMENA), foram realizados pagamentos de contas de telefone e gás da             
instituição, que estava em atraso com seus credores.Os recursos são oriundos do fundo             
financiado pela doação de 0,5% do salário de sindicalizados, e tem possibilitado auxiliar             
instituições e pessoas e vulnerabilidade durante a crise do coronavírus. O LARMENA            
mantém a estrutura para o acolhimento de até 15 crianças e adolescentes de 07 a 18 anos na                  
cidade de Conselheiro Lafaiete. 

 

 



Ação solidária fomenta aquisição e distribuição de cestas de alimentos da agricultura 
familiar 

Na última quinta-feira (21), foi concretizada a segunda etapa do projeto: “Comida de             
verdade: gerando trabalho e renda e promovendo hábitos alimentares saudáveis”, coordenado           
pelo professor Marcio Carneiro dos Reis do projeto de extensão da UFSJ “Diálogo de              
Saberes” e pelo servidor da UFSJ Rafael Santos. A proposta foi contemplada pelo edital de               
financiamento do fundo solidário do Sinds UFSJ. 

A ação intermediou a compra de cestas de verduras, frutas, legumes e outros             
alimentos com descontos dos produtores da Associação dos Agricultores e Agricultoras           
Familiares Agroecológicos de São João del-Rei (AAFAS).O objetivo foi gerar trabalho e            
renda para famílias de agricultoras e agricultores e, em contrapartida proporcionar           
alimentação saudável às famílias da Associação dos Catadores de Material Reciclável de São             
João del-Rei (ASCAS) . 

Na cesta de alimentos desse mês, os trabalhadores foram beneficiados com uma rica             
variedade de produtos da agricultura familiar: abacate, abóbora, alface, banana, batata doce,            
chuchu, inhame, laranja campista, limão rosa, mandioca, manjericão, mexerica, biscoito e           
doce de leite em barra. Ao todo foram quase duzentos quilos de alimentação saudável              
fornecidos pelos produtores agroecológicos da AAFAS que beneficiaram 14 famílias da           
ASCAS. 

 
 

Ação solidária auxilia trabalho da Pastoral da Criança em Barroso 
 
 
Em tempos de pandemia, as entidades sociais e sindicais têm unido forças, para possibilitar              

amparo às famílias em situação de vulnerabilidade. O edital de financiamento solidário do Sinds UFSJ, já                
possibilitou fomentar ações nas diferentes cidades abrangidas pela atuação da UFSJ, graças a projetos              
como o do servidor Lauro César de Almeida Ferreira, cujo projeto possibilita de auxílio a Pastoral da                 
Criança na cidade de Barroso. A proposta tem o objetivo de colaborar com a promoção do                



desenvolvimento integral de crianças entre 0 a 6 anos de idade em seu ambiente familiar e em sua                  
comunidade. 

 
A parceria que tem caráter ecumênico, atende pessoas de todos os credos e etnias em comunidades                

carentes assistidas pela Paróquia de Nossa Senhora de Fátima na cidade de Barroso/MG.De posse dos               
recursos oriundos do fundo financiado pela doação de 0,5% do salário de sindicalizados, foi possível               
atender 8 famílias e um total de 20 crianças com auxílio alimentar e nutricional, a partir de doação de                   
cestas básicas e leite especial para crianças. 

 
 

 
 
Se você ainda não contribuiu e quer ajudar nas ações, ainda dá tempo. Entre em contato com o                  

Sinds UFSJ autorizando o desconto em conta de 0,5% do seu salário durante três meses, para ajudar a                  
financiar as iniciativas solidárias. Para isso, basta enviar um e-mail com a autorização para              
sinds-ufsj@ufsj.edu.br. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


