
 

Campanha de apoio aos trabalhadores do entorno da Fiocruz Bahia 

O Serviço de Gestão do Trabalho (SGT) da Fiocruz Bahia criou uma campanha para              
construir uma rede de apoio financeiro às trabalhadoras e trabalhadores da cantina da             
instituição, da Barraca de Vinhas e do Chaveiro da Waldemar Falcão, localizados nas             
proximidades da Fiocruz Bahia, que tiveram suas rendas comprometidas em consequência           
da pandemia. 

A meta da campanha é conseguir doar o valor de R$390,00 para cada uma das 8                
trabalhadoras e trabalhadores do grupo, mensalmente, nos meses de maio, junho e julho,             
ou até que eles possam restabelecer suas atividades. 

Como funciona: 

Foram identificados 08 trabalhadoras e trabalhadores dos estabelecimentos mencionados.          
Dessa forma, serão organizados 8 grupos de doadores, via WhatsApp, que depositarão 13             
cotas de R$30,00, mensalmente, diretamente na conta de cada beneficiário,          
compartilhando os comprovantes de depósito no grupo.  

Cada grupo apoiará apenas 1 beneficiário e cada pessoa do grupo poderá participar com               
quantas cotas puder. Mas para isso, cada apoiador informará, antecipadamente, por e-mail,            
com quantas cotas participará mensalmente para que a equipe organizadora forme os            
grupos, de modo a alcançarmos o valor de R$390,00 para cada beneficiário. 

Os trabalhadores e trabalhadoras foram definidos conforme os seguintes critérios de           
prioridade: 

a. Mães solteiras e chefes de família; 
b. Trabalhadoras e trabalhadores arrimos de família com mais de 4 pessoas em casa; 
c. Trabalhadoras e trabalhadores arrimos de família com 3 pessoas em casa; 
d. Trabalhadoras e trabalhadores arrimos de família com 2 pessoas em casa; 
e. Trabalhadores e trabalhadoras que vivem sós. 

 Faça parte! 

Quem quiser participar deve enviar um e-mail para o Serviço de Gestão do Trabalho              
(sgt@bahia.fiocruz.br) informando o número de cotas com as quais irá se comprometer            
mensalmente e o número de telefone que poderá ser adicionado ao grupo de WhatsApp. 

O grupo será destinado exclusivamente para que a equipe organizadora informe o nome e              
dados bancários do beneficiário aos participantes e receba os comprovantes de depósito,            
de modo a garantir que todos os beneficiários recebam um valor total equivalente. 



 
Qualquer número de cotas é bem-vindo!  

Seguindo a lógica da economia circular, que diz respeito mais aos valores e relações              
sociais do que ao cálculo financeiro, convidamos à seguinte reflexão: 

- Por que não doar parte do que gastaríamos normalmente com alimentação fora de casa? 

- Para quem está em Home Office, por que não doar parte do que gastaríamos com                
combustível? 

- Se pensarmos em outros gastos que deixamos de fazer, a sua doação parecerá bem               
pouco, porém significará bastante para famílias que estão passando por necessidade. 

Além disso, vamos ajudar a divulgar a campanha. Muitas pessoas gostariam de ajudar o              
próximo e não sabem como fazer. Se alguém conhecer moradores do entorno convidem             
para participar da iniciativa! 

Quanto mais gente melhor!! 

Ficou com dúvidas? Converse com a gente! 

Maria Julia (71) 98778-1596 (ZAP) 

Daniela (75) 99231-5182 

 


