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Ofício Nº 04/2020  

 

Prestação de Contas da primeira etapa da campanha do Comitê Popular de Combate a Covid-19 

 

 

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2020 

 

1- Introdução: 

O Comitê Popular de Combate ao COVID-19 informa a todas e todos o resultado da primeira etapa da Campanha de 

auxílio aos estudantes e trabalhadores terceirizados do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 

Fonseca.  

Antes de iniciarmos o detalhamento dos dados, gostaríamos de agradecer imensamente a(o)s doadora(e)s que 

contribuíram com essa primeira etapa da campanha. Segue abaixo o detalhamento dos dados de divulgação, doação e 

distribuição. 

 

2-A formação do Comitê:  

Organizado de forma autônoma pelas seguintes entidades sindicais e estudantis:  ADCEFET-RJ, SINDICEFET-RJ, SIGA-

RJ/FOB, DCE-CEFET-RJ, Grêmios Maracanã e Maria da Graça e Gestão CAFIL-UFRJ, o Comitê foi criado no dia 17 de abril 

de 2020 com o intuito de apoiar mais amplamente os coletivos e grupos mais vulneráveis de várias localidades da cidade 

do Rio de Janeiro, assim como os estudantes e trabalhadores do CEFET-RJ. Nesse sentido, no dia 23 de abril de 2020, no 

site da ADCEFET-RJ, foram divulgados os questionários para preenchimento dos auxílios, assim como um formulário 

para que os voluntários pudessem contribuir na campanha1 

(http://adcefetrj.org.br/adcefetrj/2020/04/23/apoiomutuo/).  

 

3-Campanha de Arrecadação:  

No dia 30 de abril de 2020, iniciou-se a campanha de arrecadação2). Esta se estendeu até  o dia 14 de maio de 2020. 

Todas as doações se destinaram à compra de cestas para estudantes e trabalhadores terceirizados do CEFET-RJ. Até 

esse dia (14/05) foi arrecadado o total de R$ 16.934,74 em depósito bancário. Além disso, recebemos 2.483,96 de 

doação da ADCEFET-RJ e mais 20 cestas da ONG Amar, totalizando o valor de 19.418,70 em doações financeiras e 20 

em cestas básicas. 

 Com esse valor e essas 20 doações de cestas básicas, foi possível obter 314 kits no valor de R$ 66,05, com os seguintes 

itens: 5 kg de arroz, 2 de feijão, 3 de açúcar, 1 de macarrão, 1 de farinha de mandioca, 1 de fubá, 1 de sal, 1 litro de óleo, 

                                                      
1 Acesso em 27/05/2020. Disponível em: http://adcefetrj.org.br/adcefetrj/2020/04/23/apoiomutuo/ 
2 Acesso em 27/05/2020. Disponível em: http://adcefetrj.org.br/adcefetrj/2020/04/30/doacao-para-apoio-as-acoes-de-apoio-mutuo/ 
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400 g de leite em pó e 500 g de café (Importante ressaltar que não foi possível doar o kit higiene, pois priorizamos 

entregar um kit básico de alimentos para todos os pedidos recebidos).   

 

4- Distribuição:  

As distribuições ocorreram nos seguintes dias e locais:  

- Campus Maracanã:  dias 15 e 18 de maio de 2020. Distribuídas 239 cestas;  

- Campus Maria da Graça: 7 cestas entregues no campus Maracanã (entre os dias 15 e 18/05/2020); 

- Campus Itaguaí: dia 19 de maio de 2020. Distribuídas 37 cestas;  

- Campus Friburgo:  dia 14 de maio de 2020. Distribuídas 31 cestas;  

Total de cestas entregues: 314 

No campus Maracanã, 27 cestas foram destinadas aos estudantes que se inscreveram para assistência estudantil e ainda 

não foram selecionados para receber a bolsa. 150 kits foram entregues aos funcionários terceirizados e 62 cestas foram 

distribuídas para estudantes que enviaram o pedido de auxílio.  

Com isso, foi possível doar para toda(o)s estudantes do CEFET-RJ que enviaram o pedido de auxílio, assim como 

distribuímos para os 27 estudantes que estão na lista da assistência estudantil e entregamos para toda(o)s a(o)s 

trabalhadora(e)s terceirizada(o)s do campus Maracanã.  Todos os recibos de depósito em conta bancária, nota fiscal de 

compras e doações encontram se nos anexos enviados. Concluída a distribuição, no dia 19 de maio de 2020 encerramos 

a primeira etapa da Campanha.  

 

5 - Segunda Etapa da Campanha:  

Como mencionado, até o dia 14 de maio havíamos recebido 154 pedidos. Após essa data, recebemos mais 327 pedidos, 

totalizando 481 pedidos para o mês de junho (sem contar os funcionários terceirizados e os estudantes da assistência 

estudantil). Nossa avaliação é que esse quantitativo deverá aumentar com o aprofundamento da crise econômica e 

social. Por isso, é fundamental que as doações individuais aumentem e sejam regulares, assim como as entidades 

associativas e sindicais se comprometam com a Campanha.  

Até a data presente, informamos que o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional 

(SINASEFE) realizou a doação de R$ 5.000,00 para a segunda etapa da campanha. O comitê enviou pedidos para outras 

entidades como a ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES DO CEFET-RJ (ASSER) mas, infelizmente, até agora ainda não recebemos 

resposta.  

 

6 - Apoio para a Campanha:  

Gostaríamos, mais uma vez, de agradecer o apoio financeiro e logístico de todas e todos e ressaltar a importância de 

mantermos uma regularidade de doações que seja, pelo menos, mensal. Cada um(a) de vocês pode auxiliar também 

divulgando a campanha em sua rede de contatos.  

Além disso, continuamos precisando imensamente de voluntários para ajudar nas diversas etapas da campanha. Isso 

será ainda mais necessário com o crescente número de pedidos de auxílio. Para isso, segue o link do formulário para 

quem gostaria de contribuir para além das doações financeiras.  

 

7 - Link para participar do Campanha de Solidariedade:  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNiN4UtUYxeAjXcGvyj-eM4dWn6lFxcGTSutEK_MlgEum4JA/viewform 

 

8 - Contas Bancárias para doações:  

Caixa Econômica Federal  

Agência: 1343 

Cc: 27363-1 

CPF: 086.141.937-50 

 

Cristiane Rosa Magalhães (Professora e 2° Tesoureira da ADCEFET-RJ) 

 

Banco do Brasil  

Agência: 93-0 

Cc: 69582-3 

Renata Carneiro da Cruz (Médica da DASPE e Diretoria do SINDICEFET-RJ) 

Obs: Enviar comprovante de depósitos realizados no Banco do Brasil para renatacdacruz@gmail.com 

 

Em breve, atualizaremos as novas ações do comitê e faremos a prestação pública da segunda etapa da campanha.  

 

Saudações, 

Comitê Popular de Combate ao COVID-19. 
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