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Químicos Contra a Fome: novo projeto
do Sindicato voltado à população
Produção e distribuição de pães artesanais, sopa e cestas básicas
são algumas das ações desenvolvidas pelo Sindicato
O projeto Químicos contra
a Fome, do Sindicato, envolve
várias ações solidárias com o
objetivo de atender a população que sofre com o agravamento da crise sanitária e econômica que assolam o Brasil.
O descontrole da pandemia
do novo coronavírus, a falta de
vacinas e o aprofundamento
da crise econômica, jogaram
a população mais vulnerável
a uma situação de fome. O
Brasil tinha saído do mapa da
fome em 2014, graças a inúmeras políticas públicas adotadas pelos governos petistas.
Mas em 2020 o país voltou a
fazer parte dessa estatística
com mais de 5% da população
em situação de insegurança
alimentar.
Desde o começo da pandemia o Sindicato liderou
campanhas de arrecadação e
distribuição de cestas básicas
e com o aprofundamento da
crise sentiu a necessidade de
fazer mais.
No Espaço 1957, em São
Miguel Paulista, onde funcionou a primeira sede do Sindicato, foi criada uma padaria
artesanal que produz cerca de
600 pães por dia, de segunda
a quinta. Os pães têm uma receita mais nutritiva, são enriquecidos com farinha integral,
cacau e açúcar mascavo.
Na primeira semana de
produção, ainda considerada experimental, o Sindicato
já distribuiu os pães nas três
principais regiões de atua-
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ção – zonas leste, sul e oeste.
“A padaria tem condições de
produzir muito mais. Estamos
organizando grupos de voluntários e dirigentes para ajudarem na elaboração dos pães
e na logística de distribuição.
Também estamos em busca
de parceiros que queiram nos
ajudar com a doação de insumos para a receita”, explica
Hélio Rodrigues, coordenador- geral do Sindicato.
A entidade também está
organizando a produção e distribuição de sopa nas regiões
da cidade onde atua e mantém a arrecadação e distribuição de cestas básicas. “Melhorar a vida do trabalhador e
da cidade onde vivemos está
no cerne da nossa missão. Os
Químicos nunca se furtaram à
luta por uma sociedade mais
justa e igualitária. Sempre
propusemos ações que extrapolam os limites da categoria”, diz Rodrigues.

A arrecadação de cestas
básicas permanece desde o
início da pandemia. A próxima distribuição será no início
de julho, na comunidade do
Tubo, região de Santo Amaro,
Zona Sul. “A situação que vive
o país nos traz uma imensa indignação e tristeza, mas não
podemos cruzar os braços.
É gratificante ver o trabalho
dos voluntários e a alegria

de quem recebe um pão que
muitas vezes será a sua única refeição naquele dia. Esse
projeto nasce de uma crise
profunda e nosso objetivo é
que ele cresça e dê muitos
frutos”, conclui Rodrigues
PANIFICAÇÃO
A padaria do Sindicato está
funcionando no Espaço 1957,
em São Miguel Paulista, e já
produz 600 pães diariamente.
Para participar como voluntário na fabricação de pães ou na
equipe de distribuição é preciso se cadastrar no WhatsApp
(11) 9.9306-2746.
O Sindicato também está
buscando parceiros que se interessem em doar insumos –
farinha branca, farinha integral,
cacau, açúcar mascavo, óleo e
margarina.
ACESSE O NOSSO
INSTAGRAM
@quimicosp e
@quimicospcontraafome

