
 Campanha foi apresentada oficialmente nesta semana (Cruz

Vermelha / Divulgação)

Campanha SOS Chuvas arrecada
suprimentos e doações para famílias
atingidas
Qui 24 novembro

A filial mineira da Cruz Vermelha, em parceria com o Serviço Social Autônomo (Servas), lançou a
Campanha SOS Chuvas 2023. A ação busca se antecipar ao período chuvoso que atinge Minas
Gerais tradicionalmente entre o final e início do ano, e irá disponibilizar um cartão de auxílio
com duas modalidades de créditos: uma para ajuda humanitária (para compras de alimentos,
materiais de limpeza e higiene) e outra específica para compra de materiais de construção. 

A campanha conta com o apoio do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social (Sedese) e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), do
Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL-BH). 

As doações em dinheiro podem ser realizadas por meio da página da Cruz Vermelha. Toda a
arrecadação será monitorada pelo Ministério Público. 

“Esse momento é histórico, porque estamos dando as mãos, pensando nos mineiros mais
vulneráveis às chuvas. O cartão é uma inovação, porque foca na necessidade real das pessoas.
Estamos, agora, na fase de captação de recursos. Por isso, peço ajuda de todos os mineiros para
que a gente possa chegar efetivamente às famílias atingidas”, ressalta a presidente do Servas e
secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Elizabeth Jucá

O presidente da Cruz Vermelha Minas Gerais, Ricardo Márcio Ribeiro, destaca a importância dessa
parceria para que a campanha aconteça. Iniciamos essa que se tornou a maior e mais importante
campanha da Cruz Vermelha em Minas. Todos os anos, vários municípios do estado são afetados
e milhares de pessoas precisam de nós. É triste dizer, mas é uma realidade. Isso é um desafio, e só
conseguimos realizar porque temos empresas, organizações e instituições da sociedade civil nos
apoiando”. 

http://www.servas.org.br
http://www.mg.gov.br
http://www.social.mg.gov.br
http://www.defesacivil.mg.gov.br
https://www.cruzvermelhamg.org.br/index.php/doa%C3%A7%C3%B5es


Experiência em ajudar

Para participar desta ação, o Governo de Minas coloca toda sua experiência na condução de
emergências causadas pelas chuvas. Em 2020, a Sedese antecipou o pagamento do Piso Mineiro
para municípios em emergência pelas chuvas. 

Já em 2021, com apoio da Sedese, a Cruz Vermelha lançou cartão para ajudar famílias atingidas
pelas chuvas. Nesse mesmo ano, com apoio do Gabinete Militar do Governador/Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil, foram adquiridas mais de 10 mil cestas básicas para doação aos
atingidos pelas fortes chuvas em várias regiões mineiras. 

O estado foi um dos mais atingidos pelas chuvas do final de 2021 e início de 2022 quando 413
municípios, dos 853, decretaram situação de calamidade ou emergência. Regiões que
tradicionalmente são atingidas pelas secas, como Vale do Mucuri e Jequitinhonha, foram
inundadas. 

A equipe técnica da Sedese atuou para a liberação de recursos para os municípios atingidos pelas
chuvas, organizando material de orientação sobre utilização da verba e prestando todo apoio
necessário. 

Por meio do Plano Recupera Minas, os municípios receberam o correspondente a R$ 1,2 mil por
pessoa desabrigada ou desalojada, que poderiam ser utilizados para aquisição de cestas básicas,
kits de higiene ou até mesmo conceder os benefícios diretamente em dinheiro para as famílias
atingidas. 


