
POLÍTICA DE SOLIDARIEDADE

Descrição:

O SINDCEFET-MG propõe que seja estabelecida a implementação de ações de solidariedade

que  se  somem  às  muitas  iniciativas  voltadas  para  diminuir  os  impactos  sociais  sobre

populações em situação de vulnerabilidade social. Esses resultados expressam o produto do

registro da comissão de avaliação responsável pela apreciação e deliberação da concessão

dos recursos de solidariedade conforme estabelecido no documento "Processos e Critérios

para uma política de solidariedade" aprovada pela categoria.

Comissão de
avaliação:

Anselmo Paulo Pires, Fabio Aparecido Martins Bezerra e Joao Paulo Martins de Castro Chaib

Instituição de Amparo Arca de Noé (Três Corações)
Síntese do projeto: Atende gestantes, nutrizes e crianças de 0 a 6 anos de idade em situação de vulnerabilidade
ou risco social e pessoal; inclui ações com crianças portadoras de deficiência que envolvem grupos para troca de
informações acerca de direitos da pessoa com deficiência, potenciais das crianças, importância e possibilidades
de ações inclusivas; Encaminhamento para a rede pública. R$6.600,00 atendimento, aliada a garantia de direitos
na área de assistência social;  atende gestantes,  nutrizes e crianças de 0 a 6 anos de idade em situação de
vulnerabilidade ou risco social e pessoal; palestras as gestantes e nutrizes priorizamos a efetivação dos direitos
socioassistenciais, promoção da cidadania e enfrentamento das desigualdades sociais.  Critério 1: O potencial
político pedagógico aparenta ser superficial porque se resume às ações pontuais,  como encaminhamento a
órgãos, palestras e atividades de convivência;  Critério 2:  Não há menção a esse critério.  Critério 3: Não está
claro o número de beneficiados com as ações. Critério 4: Não está claro no projeto. Critério 5: Não está claro no
projeto. Critério 6: Atende mesmo não se tratando da cidade de Varginha onde se encontra a unidade do CEFET-
MG. Critério 7: Não atende. A comissão NÃO aprova o projeto.

MTD - Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos (Belo Horizonte)
Síntese do projeto: O MTD existe em Belo Horizonte desde 2010.  Se organiza a partir de grupos de base.
Organizamos  a  Ocupação  Pátria  Livre.  Desde  abril  de  2020,  estamos  realizando  ações  de  solidariedade.
Atualmente temos mais de 600 famílias em nosso cadastro.  Realizamos ações de panfletagem, colagem de
lambes,  carro  de  som  rodando  o  bairro  levando  debates  políticos  importantes  como  a  defesa  do  auxílio
emergencial, denúncia à retirada de direitos, sobre a importância da vacinação, entre outros. Distribuição de
alimentos e  itens  de higiene.  Horta  Urbana:  temos construído dentro da Ocupação Pátria  Livre  uma horta
urbana. Critério 1: Atende. Critério 2: O projeto não deixa claro o cumprimento do critério. Critério 3: Atende.
Critério 4:  Atende parcialmente, uma vez que a proposta cita a questão, mas é genérica.  Critério 5: Atende.
Critério 6: Atende por atuar na região de B.H. Critério 7: Atende. A comissão aprova o projeto.

Levante Popular da Juventude | Secretaria Operativa Municipal de Belo Horizonte (Belo Horizonte)
Síntese do projeto: É um movimento social voltado à organização de jovens nas periferias de grandes centros
urbanos, no movimento estudantil universitário e secundarista e no campo. As campanhas de solidariedade, que
tem mobilizado nossa militância e alcançado jovens nas periferias de grandes centros urbanos em todo o país.
16 famílias.  Critério 1: O potencial  político pedagógico aparenta ser superficial  porque se resume às ações
pontuais, como encaminhamento a órgãos, palestras e atividades de convivência. O projeto não deixa claro o
atendimento ao critério. Critério 2:  Atende parcial, porque não há especificação clara do como é feita. Critério
3: Atende. Critério 4: Não atende. Critério 5: Não atende, não está claro no projeto. Critério 6: Atende. Critério
7: Não atende. A comissão NÃO aprova o projeto

Associação  de  Pais  e  Amigos  da  Escola  Municipal  Antônio  Frederico  Ozanam  e  da  Rua  Açucena
(APAEMAFORA) (Curvelo)
Síntese  do  projeto: a)  ações  educativas,  como  palestras  e  eventos,  no  sentido  de  integrar  as  famílias  da
comunidade; b) o apoio e execução de atividades com o objetivo de geração de renda e o incentivo à economia
solidária como o artesanato; c) ações educativas relacionadas à conscientização e defesa do meio ambiente por
meio  de  palestras  educativas,  implementação  da  coleta  seletiva  e  plantio  de  árvores,  etc.;  d)  a  promoção
sistemática de oficinas socioeducativas que abarcam o reforço escolar.  e oficinas de artes manuais,  futebol,
xadrez, capoeira, música, teatro para 150 crianças e adolescentes da rua Açucena, e oficinas de crochê para
adultos; b) a realização da “Manhã Solidária”, evento anual que conta com atividades artístico-culturais, mostras



de trabalhos escolares. As mais de 160 famílias da rua Açucena são beneficiadas diretamente pelas ações da
rede  de  projetos  articulados,  seja  pela  participação  em  oficinas,  formações  voltadas  para  a  organização
comunitária, cursos para a geração de trabalho e renda ou atividades socioculturais. Critério 1: Atende. Critério
2: Atende. Critério  3: Atende.  Critério  4:  Atende.  Critério  5:  Atende. Critério  6:  Atende. Critério  7:  Atende
parcial. A comissão aprova o projeto.

Comitê de Solidariedade Maria do Carmo Souza Dantas na Região Metropolitana de Belo Horizonte
Síntese do projeto: O Comitê de Solidariedade Maria do Carmo Souza Dantas foi criado em 2020 pelo Coletivo
Feminista Classista Ana Montenegro. Os objetivos do Comitê se estendem para além de ações assistencialistas,
de modo que constantemente é feito o trabalho de base visando a auto-organização e o protagonismo político
das pessoas contempladas.  entregar mensalmente kits de alimentos e higiene para 82 famílias, o Comitê planeja
executar rodas de conversa e atividades duradouras relacionadas à soberania alimentar e à geração de renda
para a comunidade. Critério 1: Atende. Critério 2: Não atende. Critério 3: Atende. Critério 4: Atende. Critério 5:
Atende.  Critério 6:  Atende.  Critério 7:  Atende. A comissão aprova o projeto. Uma vez que o projeto tem a
intenção de uma horta comunitária, como orientação sugere-se ao comitê procurar o grupo de agroecologia do
CEFET-MG, e assim tentar completar o critério 2.

Associação Unidos pelo Bem (Araxá)
Síntese  do  projeto: Atualmente  são  atendidas  cerca  de  cinquenta  famílias  mensalmente,  em  grande
rotatividade, que recebem cestas básicas e outros donativos, tais como roupas, calçados, fraldas e brinquedos).
É  uma  sociedade  civil,  com  personalidade  jurídica  própria,  de  natureza  filantrópica,  sem  fins  lucrativos,
apartidária,  sem distinção de  raça,  religião,  classe  e  cor  entre  seus  associados e  assistidos.  Fundada como
entidade beneficente de assistência social, de fins assistenciais, educacionais, culturais e recreativos. número de
famílias que recebem cestas básicas mensalmente oscila entre 30 famílias e 50 famílias. Critério 1: Não atende.
Critério 2: Não atende.  Critério 3: Atende.  Critério 4:  Não atende.  Critério 5: Atende parcialmente (curso de
informática). Critério 6: Atende. Critério 7: Não atende. A comissão NÃO aprova o projeto.

Coletivo Lélias (Nepomuceno/Cataguases)
Síntese  do  projeto: dialoga  com  os  princípios  éticos  e  com  as  diretrizes  das  Lélias  -  organização  política,
feminista da cidade de Cataguases-MG. público alvo mulheres em situação de vulnerabilidade social. promover
ações que protagonizam a mulher e auxiliam a sociedade na percepção e mudança de mentalidade para ações
pedagógicas de tomadas de consciência. Critério 1: Atende parcialmente. Não há prática visível na atualidade.
Critério 2: Não atende. Critério 3: Não atende. Critério 4: Atende. Critério 5: Não atende. Critério 6: Atende por
atuar na região de Nepomuceno. Critério 7: Atende parcialmente. Não atende aos requisitos. A comissão NÃO
aprova o projeto.

Belo Horizonte, 06 de setembro de 2021.
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