‘ADUNICAMP SOLIDÁRIA’ REALIZA
NOVAS DOAÇÕES E REFORMAS NO
HC/UNICAMP
A campanha “ADunicamp Solidária”, criada com o objetivo de
promover ações sociais para atender demandas das áreas de
saúde da Universidade, dos estudantes e setores da sociedade
impactados pela pandemia, continua a realizar entregas de
cestas de alimentos entre outras ações pontuais durante este
período de pandemia.
Assim como nos meses anteriores, a ADunicamp realizou, neste
mês de setembro, nova doação de 40 cestas básicas (fotos
abaixo) à CAIAPI (Comissão Assessora para a Inclusão Acadêmica
e Participação dos Povos Indígenas), para atender as
necessidades dos estudantes refugiados e indígenas, que, junto
de suas famílias, são residentes na moradia estudantil da
Unicamp.
Por questão de espaço e logística, as cestas são entregues na
Igreja Presbiteriana de Barão Geraldo, e a comunidade faz a
distribuição aos estudantes. Essa triangulação entre as três
instituições reforça o caráter solidário da campanha.
Outra doação contínua realizada pela ADunicamp é a entrega
semanal de alimentos ao projeto “Cozinha Solidária do São
Marcos” (fotos abaixo), que tem como organizadores a Paroquia
São Marcos e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST).
O projeto distribuí, desde junho, cerca de 300 refeições
diárias às famílias em situação de vulnerabilidade social,
principalmente as residentes no bairro CDHU São Martins e nas
comunidades Vila Paula e Vale do Sol.
Além de alimentos, também foram doados utensílios de cozinha

como panelas, potes herméticos e galões térmico para café,
leite e suco. Até o momento o projeto já serviu cerca de 23
mil refeições.
HOSPITAL DE CLINICAS (HC/UNICAMP)
Os médicos e médicas plantonistas do Hospital de Clínicas (HC)
também foram beneficiados com a campanha “ADunicamp
Solidária”. A entidade efetuou a doação e realizou a
instalação de espelhos (fotos abaixo) e chuveiros para o
vestiário dos profissionais de saúde. Foram instalados 8
espelhos e 6 chuveiros elétricos, melhorando o conforto dos
profissionais.
Outra recente ação solidária que vale a pena destacar é a
reforma da copa da Unidade de Emergência Referenciada do HC, o
pronto socorro. “A copa, local de descanso e convivência de
funcionários, médicos e demais plantonistas, estava
deteriorada e insalubre”, segundo a arquiteta responsável,
Priscilla Hafner Vian Capuchinho, daDivisão de Engenharia e
Manutenção do HC.
A ADunicamp arcou com a compra do mobiliário, nova bancada de
refeições, tampo da pia, microondas, bebedouros e a pintura,
possibilitando um espaço mais bonito, acolhedor, mais bem
organizado, com fluxo e funcionalidade.
MAIS CESTAS
Os alunos do cursinho “Responsa” – um projeto social criado
por alunos do Cotuca, que oferece aulas gratuitas – receberam
cestas básicas para ajudar no orçamento familiar e poder
continuar estudando. Com essa ação, a ADunicamp ajuda a
diminuir a taxa de desistência por parte dos estudantes, que
abandonam o curso para trabalhar e ajudar no orçamento
familiar.
DOAÇÃO DE LEITE

O projeto social Amigos da Criança (AMIC), unidade do bairro
Village, receberá da ADunicamp, até o final do ano, 100 quilos
de leite em pó, por mês.
A AMIC nasceu do grito de socorro de uma menina da periferia
de Campinas que desmaiou de fome na sala de aula da pedagoga,
Eliana Luiz dos Santos. Ela preparou uma cesta de alimentos e
levou à sua família em desespero. Alguns dias depois esta
criança trouxe uma amiguinha numa situação semelhante, outra
cesta foi preparada.
Dois anos depois o primeiro educandário da AMIC estava sendo
edificado no Village, por um grupo de pessoas que se uniram à
causa desta pedagoga, fundadora e presidente da instituição.

