
 

Resultado Edital 02/2020 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 Solidário 02/2020 SINDS-UFSJ. 

 

PROJETOS APROVADOS: 

Proponente:  Deise Aparecida de Castro Araújo Carvalho 

Sindicalizado responsável: Deise Aparecida de Castro Araújo Carvalho 

Projeto: "Doação de cestas básicas: APAE-Sete Lagoas", qie pretende doar 
aproximadamente 10 cestas básicas por mês à Associação de Pais e Amigos de 
Excepcionais - APAE- de Sete Lagoas. A associação está presente na cidade há 48 anos 
e atende 687 pessoas excepcionais, realizando atendimentos para tratamentos de saúde, 
educação e assistência social. Neste momento de pandemia, a associação, segundo a 
diretora Denise, está necessitando de doações de cestas básicas. 

Cidade: Sete Lagoas 

 

Proponente: Márcio 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. O objetivo é gerar 
trabalho e renda para as famílias agricultoras e, ao mesmo tempo, proporcionar acesso 
a alimentos de qualidade - frutas, verduras e legumes e quitandas - por parte das 
famílias de catadores. 

Cidade: São João del-Rei  

 

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", 
é 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. Nosso objetivo 
principal 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. Muitas pessoas estão nas ruas não porque não 
possuem casa, mas para obter alimento; nesse contexto, uma cesta básica garante a 
permanência dessas pessoas em casa durante esse período crítico da disseminação do 
novo coronavírus. 

Cidade: São João del-Rei  

 

Proponente: Adriano Guimaraes Parreira 

Sindicalizado responsável: Adriano Guimaraes Parreira 

Projeto: “Reciclagem com Dignidade”. Objetivos: oferecer cestas basicas a catadores 
de reciclaveis que estao passando por profundas dificuldades financeiras afetando até 
mesmo seu suprimento básico de alimentos. Lugar de atuação: Centro de Triagem de 
Divinopolis em parceria com ONG Lixo e Cidadania. 

Cidade: Divinópolis 

 

Proponente: Ana Flávia de Abreu 

Sindicalizado responsável: Ana Flávia de Abreu 

Projeto: “Cuida de Mim – Vila Vicentina” O asilo Vila Vicentina em Sete Lagoas é 
uma obra unida ao Conselho Central da Sociedade São Vicente de Paulo. Ela fica 
localizada na rua Estrada dos Tropeiros, 684, bairro Santa Cruz na cidade de Sete 
Lagoas/MG (Tel: 31 3774-2023). Atualmente abriga 65 idosos oriundos de famílias 
carentes, sem vínculo familiar, desconhecidos ou aqueles que estão em situação de 
risco físico e social. A instituição se mantém através do conselho, recursos estaduais e 
municipais e por doações da comunidade. No entanto, em função do avanço da 
pandemia da COVID-19, a casa passa por necessidades e está precisando das mais 
diversas doações para se manter, desde gêneros alimentícios a itens de higiene. O 
objetivo desse projeto é fornecer gêneros alimentícios aos idosos do asilo Vila 
Vicentina da cidade de Sete Lagoas/MG. 

Cidade: Sete Lagoas 

 

 

Proponente: Richardson Miranda Machado 

Sindicalizado responsável: Richardson Miranda Machado 



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

Sindicalizado responsável: Renato Sampaio 

Projeto: Doação de cestas básicas para pessoas carentes, em parceria com a 
Federação Espirita Trabalhadores da Última Hora – FETUH 

Cidade: São João del-Rei  

 

Proponente: Thallysson Alves Ferreira Eliseu 

Sindicalizado responsável: Thallysson Alves Ferreira Eliseu 

Projeto: Projeto Byte Maluquinho. O projeto foi submetido ao Edital Pibex 2020 e 
aprovado como projeto de extensão. A finalidade do projeto é promover a inclusão 
digital para alunos do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Tomé 
Portes Del Rei, sediada no bairro de Matozinhos. A ação é realizada em razão de parte 
dos alunos serem de famílias em situação de vulnerabilidade social e não terem acesso 
à internet e computador em suas casas. Com as aulas presenciais suspensas, o projeto 
passou a atuar de formas diferentes para apoiar as famílias dos alunos nesse período de 
enfrentamento à pandemia. Dentre as ações já realizadas estão a elaboração e 
distribuição de um folheto com informações sobre o Coronavírus, com fins de divulgar 
formas de prevenção à contaminação do vírus e alertar para o perigo de fake news que 
podem colocar a saúde da população em risco. Também foram distribuídas cestas 
básicas para famílias dos alunos da escola. À medida do possível, o projeto tende a 
atuar nessas duas frentes: gerar e distribuir conteúdo informativo e fornecer gêneros 
alimentícios para as famílias dos alunos afetadas. O trabalho é feito em conjunto com 
a escola, sendo que Diretoria da escola seleciona quais famílias recebem o auxílio. Não 
são tiradas fotos da entrega dos alimentos para evitar constrangimento dos alunos. 

Cidade: São João del-Rei 

 

Proponente: Rafaela Naiara Machado 

Sindicalizado responsável: Rafaela Naiara Machado 

Projeto: “CAP solidário", Objetivo: O projeto visa a auxiliar no funcionamento e na 
segurança alimentar do LARMENA, uma instituição de assistência social, sem fins 
lucrativos, cuja finalidade é a assistência à criança, ao adolescente e famílias em 
situação de vulnerabilidade, através da execução do serviço de acolhimento 



institucional de crianças e adolescentes do sexo masculino. Essa instituição vive 
basicamente de doações as quais diminuíram muito em virtude da crise econômica 
causada pela pandemia da COVID-19. Lugar de Atuação: Lar do Menor Amparado 
(LARMENA) em Conselheiro Lafaiete 

Cidade: Conselheiro Lafaiete 

 

Proponente: César Augusto Viegas da Silva 

Sindicalizado responsável: César Augusto Viegas da Silva 

Projeto: O projeto se inicia da criação de uma horta comunitária no município de Santa 
Cruz de Minas no objetivo de emancipar ações que envolveriam o projeto de lei 
municipal em Economia Solidária, que baseia-se na criação de grupos de trabalho 
formados por famílias carentes em vulnerabilidade social criando ocupação e gerando 
renda, além de ampliar atividades solidárias, cooperativas e de auto-gestão destes 
grupos. As famílias participantes são cadastradas no SUAS (Sistema Único de 
Assistência Social) e escolheram NOSSA HORTA como nome do projeto que 
atualmente produz hortaliças, temperos, ervas medicinais, frutas além das Plantas Não 
Convencionais PANC. Todos estes produtos são orgânicos, sem adição alguma de 
veneno e estão disponíveis para as famílias que cuidam da horta, onde levam 
semanalmente para casa os produtos aqui cultivados além de comercializarem também 
com toda a comunidade. Gerando ainda uma pequena renda para estas famílias e 
ampliando a rede de consumo de alimentos orgânicos. O objetivo do grupo no 
momento é investir no espaço para que se possa continuar produzindo e ampliando o 
contato de toda a comunidade com o orgânico, com as ervas medicinais e com todos 
os alimentos aqui produzidos, enfatizando a importância da alimentação saudável em 
nossas vidas. 

Cidade: Santa Cruz de Minas 

 

Proponente: Ana Cristina da Silveira 

Sindicalizado responsável: Ana Cristina da Silveira 

Projeto: "Ação de Solidariedade Social - Fórum Municipal das Vertentes". O projeto 
objetiva minimizar os efeitos socioeconômicos da pandemia Covid-19 em São João del 
Rei e região, através do auxílio às famílias cujas rendas tornaram-se comprometidas, 
caracterizando uma situação de vulnerabilidade social. O atendimento às famílias vem 
sendo feito por meio de uma escuta qualificada que busca identificar as demandas 
específicas de cada núcleo familiar que, uma vez identificadas, são transformadas em 
kits emergenciais contendo alimentos e itens de higiene pessoal e limpeza suficientes 
para um período de 30 dias. Ressalta-se que está sendo realizado um levantamento 
prévio da situação das famílias no que diz respeito ao atendimento pela renda básica 
emergencial do Governo Federal, no intuito garantir o atendimento àquelas que não 
estarão cobertas pelo benefício ou que levarão mais tempo para recebê-lo. 



Cidade: São João del-Rei  

 

 

São João del Rei, 30 de julho de 2020.  

 

COMITÊ TEMPORÁRIO DE GESTÃO DE CRISE – COVID-19 


