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Sintufrj está fazendo a sua parte desde março de
2020, e as primeiras cestas básicas foram entregues
aos trabalhadores terceirizados da UFRJ.
Em seguida, entraram na lista de doações da en dade:
moradores da Vila Residencial, estudantes de baixa
renda dos nossos campi, escolas estaduais, organizações
dos movimentos populares que assistem populações
necessitadas da Vila Kenned, Cidade de Deus, Complexo
da Maré, Centro da Cidade, entre outras comunidades.

O Sintufrj também atende solicitações de cooperação,
por exemplo, do Movimento de Mulheres de São
Gonçalo, Associação Luta pela Paz, Projeto Maré,
Marcha Mundial de Mulheres doando cestas básicas,
máscaras e matérias.
As máscaras e outras peças, como aventais doados
pelo Sintufrj aos servidores técnico-administra vos do
HUCFF, foram confeccionadas por costureiras e alfaiates
autônomos que sustentam a família com seu o cio.

O aumento das encomendas pelo Sintufrj ampliou a
par cipação de costureiras e alfaiates desempregados
pela pandemia nas “coopera vas” improvisadas para
confecção de máscaras.
Na Faculdade de Medicina da UFRJ a ação solidária
do Sintufrj sensibilizou professores a adotarem famílias
de estudantes sem recursos que passaram a contar com
uma ajuda permanente de alimentação.
Entre os beneﬁciados pelas centenas de máscaras
doadas pelo Sintufrj estão os servidores técnicoadministra vos do HUCFF, IPPMG, Diseg, estudantes,
populares que ﬁzeram teste de Covid no Centro de
Ciências da Saúde (CCS).
Voluntários da linha de frente no combate à Covid, na
UFRJ, recebem do Sintufrj auxílio-transporte.
Além de doar por conta própria, o Sintufrj par cipa
de ações em parceria com outras en dades, como a

Adufrj, A ufrj, DCE Mário Prata, por exemplo.
O Sintufrj colabora para que outras en dades ou
ins tuições também façam sua parte neste momento tão
cruel da pandemia, oferecendo apoio logís co, como
carro e motorista para a entrega de cestas básicas.
Uma outra forma de apoio do Sintufrj a setores da
linha de frente de combate ao novo coronavírus na
UFRJ foi ﬁnanciar conserto de equipamentos, como o
refrigerador necessário para o armazenamento de
imunizantes do Centyro de Vacinação de Adultos.
Para não faltar álcool em gel 70º de primeiríssima
qualidade nas unidades de saúde da UFRJ, o Sintufrj
está adquirindo a matéria prima necessária para que o
laboratório do Centro de Ciências Matemá cas e da
Natureza (CCMN) dê con nuidade à sua produção. O
produto que sai desse laboratório (álcool absoluto) é
superior ao comercializado no mercado.

MOMENTOS DE SOLIDARIEDADE

FAÇA A SUA PARTE!
*Slogan criado na década de 1990 em campanha contra fome liderada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Be nho.

