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PROJETO DA CAMPANHA SOLIDÁRIA “SAÚDE PARA EMPREENDER” 

 

INTRODUÇÃO 

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado do Maranhão (Fecomércio-MA), entidade sindical de grau superior, 

com atuação junto às categorias econômicas maranhenses desde 1953, 

visando alcançar sua missão primordial de promover condições de 

desenvolvimento para as empresas gerarem resultados positivos para o 

crescimento da economia local, e tendo em vista o atual cenário 

socioeconômico impactado pela Pandemia do novo coronavírus, busca por 

meio deste projeto auxiliar a retomada das atividades produtivas, contribuindo 

para a mitigação dos reflexos negativos da crise sanitária sobre as empresas e 

a sociedade como um todo. 

Nessa perspectiva, este Projeto de uma Campanha Solidária com o 

tema “Saúde para Empreender”, propõe-se a reunir esforços de empresas, 

empresários, empreendedores sociais, sindicatos empresariais, sindicatos 

laborais, associações e outras instituições, na direção de contribuírem com a 

desaceleração das desigualdades sociais e econômicas trazidas pela 

disseminação do vírus no estado do Maranhão. 

Com isso, a Fecomércio, enquanto legítima representante das 

categorias econômicas do comércio de bens, serviços e turismo, propõe-se a 

liderar uma iniciativa de arrecadação de recursos financeiros, gêneros 

alimentícios, produtos de limpeza e higiene pessoal, entre outras ações que 

produzam efeitos diretos sobre a população desalentada, possibilitando 

condições para que, por exemplo, pessoas que tenham perdido seus empregos 

nesse período obtenham condições de se manter e, além disso, oportunidade 

de se qualificar para retornar ao mercado de trabalho brevemente, ampliando a 

produtividade da força de trabalho.  



 

Nessa perspectiva, a economia maranhense poderá ser influenciada 

para retomada mais rápida e sólida dos seus indicadores, a partir da reativação 

do mercado de trabalho, da recuperação da renda dos consumidores e o 

reaquecimento das vendas no comércio local. 

 

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS 
Inicialmente, o projeto conta com a participação do Sistema 

Fecomércio/Sesc/Senac, dos sindicatos empresariais filiados à Fecomércio e 

as empresas associadas a esses sindicatos. No entanto, busca-se ampliar a 

lista de parceiros para otimizar o alcance e a efetividade das ações planejadas. 

Na primeira etapa de ação, está sendo executada a doação de 20 

mil cestas básicas pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), por meio do 

Programa Mesa Brasil, consolidando um investimento de R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais) destinado a 100 (cem) instituições sociais nos municípios de 

São Luís, Raposa, Paço do Lumiar, São José de Ribamar, Caxias e Aldeias 

Altas. 

Na outra ponta de atuação, o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (Senac) inicia o Programa de Formação Profissional com Oferta 

Remota, oferecendo gratuitamente 1.485 (um mil, quatrocentos e oitenta e 

cinco) matrículas em cursos de formação continuada, com aulas na plataforma 

digital Google Classroom, na perspectiva de aumentar a qualificação e a 

empregabilidade no setor de comércio de bens, serviços e turismo, além de 

apoiar as empresas na reorganização das suas ações e planejamentos. 

Além disso, de forma articulada e colaborativa, os 18 (dezoito) 

sindicatos filiados à Fecomércio também atuam junto às suas bases 

associativas para mobilizar as milhares de empresas que podem doar para o 

projeto e ajudar na recuperação e retomada do desenvolvimento 

socioeconômico do Maranhão. 

 



 

JUSTIFICATIVA 

A pandemia da Covid-19 transformou a realidade do mundo, alterou 

a rotina dos brasileiros e modificou radicalmente o processo econômico no 

Maranhão. O fechamento de estabelecimentos empresariais desde o dia 21 de 

março no Maranhão, desativou um dos principais propulsores do 

desenvolvimento socioeconômico maranhense, que são as atividades 

comerciais e de serviços.  

Com isso, parte das empresas sem fonte direta de receitas, viu-se 

obrigada a demitir seus empregados ou reduzir cargas horárias de trabalho e, 

respectivamente, salários dos trabalhadores. Com restrições sobre a renda da 

população gerada durante esse período crítico, a reabertura do comércio e das 

demais atividades segue um processo lento no que se refere à recuperação 

dos volumes de vendas anteriores.  

Assim, neste momento, o desafio passa a ser a superação da 

desconfiança da população com relação a estabilidade do mercado de trabalho 

e o futuro da renda. Nessa perspectiva, este projeto da Fecomércio-MA busca 

atuar justamente no foco desse problema, construindo uma agenda de ações 

urgentes para garantir a tranquilidade do cidadão impactado pelas restrições 

sobre a sua renda, além de oferecer oportunidades para que esse cidadão 

possa se requalificar para voltar ao mercado de trabalho, recuperando tão logo 

a sua renda e sua capacidade de consumo. 

Desse modo, justifica-se a relevância do projeto, demonstrando que 

as empresas que contribuírem com o projeto serão beneficiadas diretamente 

pelos efeitos mais acelerados da recuperação socioeconômica, que garantirá a 

efetiva retomada dos fluxos de volumes de vendas evidenciados antes da 

instalação da crise sanitára no estado. 

 



 

OBJETIVOS 

• Arrecadar R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em doações 

financeiras junto às empresas do comércio de bens, serviços e turismo, que 

serão revertidos em aquisição de testes rápidos para detecção da COVID-19, 

cestás básicas e kit’s de higiene pessoal; 

• Adquirir 5.000 testes rápidos para detecção da COVID-19 para 

realização por amostragem junto aos trabalhadores do comércio 

(especificamente em micro e pequenas empresas), visando avaliar a 

segurança sanitária da reabertura das lojas; 

• Arrecadar 100.000 (cem mil) cestas básicas de empresas do setor 
de gêneros alimentícios; 

• Arrecadar 10.000 (dez mil) litros de álcool em gel 70%. 

 

DOAÇÕES 

As doações em dinheiro deverão ser destinadas exclusivamente 

para a Conta Corrente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

do Estado do Maranhão (CNPJ nº. 06.052.757/0001-05). 

Os recursos doados por cada empresa serão amplamente 

divulgados pelas redes sociais do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, além dos 

veículos da imprensa local, assim como a destinação direta dos recursos terá a 

mesma forma de divulgação e prestação de contas junto aos parceiros. 

Cada empresa doadora receberá um certificado de doação, 

comprovando a sua participação no projeto, e poderá acompanhar a entrega 

dos produtos resultados da doação junto à instituição beneficiada, além de 

receber relatório detalhado dos valores aplicados nas aquisições dos produtos. 



 

As doações serão revertidas integralmente na compra dos produtos 

a serem doados. Demais custos de logística, transporte e entrega das doações 

serão suportados pela Fecomércio e pelo Sesc, agente social que gerencia o 

Programa Mesa Brasil. 

Conta para doações: Banco do Brasil – Conta Corrente nº.: 4835-6 / 

Agência n°.: 0020-5, em nome de Federação do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo do Estado do Maranhão (CNPJ: 06.052.757/0001-05). 

As doações serão destinadas para instituições sociais previamente 

cadastradas junto ao Programa Mesa Brasil, administrado pelo Serviço Social 

do Comércio (Sesc).  

 

(LISTA DE INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS SEGUE ANEXO AO PROJETO) 

 

CRONOGRAMA 
 

Atividade Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Elaboração do projeto X       
Apresentação interna 
(sindicatos) X       
Prospecção de 
parceiros X X      
1ª entrega de doação  X      
Avaliação da 1ª etapa   X     
Prospecção de novos 
parceiros   X X    
2ª entrega de doação     X   
Avaliação da 2ª etapa     X   
Prospecção de novos 
parceiros     X X X 
3ª entrega de doação       X 
Avaliação final       X 
 



 

 

EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO 
 

Gestão Executiva 
Nome: Max de Medeiros Soares 

Cargo: Superintendente da Fecomércio-MA 

Telefone: (98) 3194-2414 / 98275-0002 

E-mail: maxdemedeiros@fecomercio-ma.com.br 

 
Captação de Parceiros 
Nome: Edina Maria Batista Lopes 

Cargo: Assessora Técnica da Fecomércio-MA 

Telefone: (98) 3194-2425 

E-mail: edinalopes@fecomercio-ma.com.br 

 

Divulgação 
Nome: Jovanna Maria Lopes Abreu 

Cargo: Assessora de Comunicação 

Telefone: (98) 3194-2420 / 98353-0102 

E-mail: jovannaabreu@fecomercio-ma.com.br 
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SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO MARANHÃO 

PROGRAMA MESA BRASIL SESC 
 

 

CADASTRO DE ENTIDADES BENEFICIADAS  
 

ENTIDADES SISTEMÁTICAS 

Ass. Centro de Operações Especiais Rede Solidária 
Batalhão de Trânsito Civil do Maranhão – ACOE 

Ass. de Mães Bom Jesus dos Aflitos da Vila 
Embratel 

Movimento de Mulheres da Vila Dom Luís - MOVILA 
Associação Beneficente Santa Clara- ABSAC / 
Sonho de Aline 

Ass. de Mulheres da Vila São Luís / Amiguinhos de 
Jesus 

Centro de Assistência Comum. e Integração 
Social/ Creche Escola Madalena Silveira / Santa 
Clara 

Ass. de Mães e dos Amigos do Conjunto São 
Raimundo / Esc. Com. Tia Celeste 

Centro Beneficente Nossa Senhora da Glória 

Instituto Santa Luzia/ Colégio N. S. da Conceição 
Ass. Ben. de Saúde do Bairro Túnel do Sacavém 
/ Creche Escola Tia Júlia 

Ass. das Donas de Casa do bairro do Japão / Inst. 
Educ. Chapeuzinho Vermelho 

Instituto de Nazaré em Defesa as Crianças 
Carentes do Bairro do Tibirizinho / Esc. Com. N. 
S. de Nazaré 

Clube de Mães Sagrada Família da Vila Embratel / 
Creche Escola Sagrada Família 

Socied. Bem. e Educacional Renascer para o 
Futuro - Creche 

Clube de Mães da Vila São Luís / Jardim Inf. 
Trenzinho do ABC 

Centro Comunitário da Vila Brasil / Esc. Com. 
São Raimundo 

Centro Comunitário Cultural e Eclesial de Vila Passos 
Instituto Santa Clara / Centro Educacional 
Comunitário Educar 

União dos Moradores do Bairro da Divinéia do Olho 
d’Água / Creche Esc. Com. Ideal 

Clube de Mães Menino Jesus de Vila Embratel 

Grêmio Cult. e Recreativo Anjo da Guarda / Escola 
Comum. Pinóquio  

Centro Educacional Cuidando da Vida 

Centro Educacional Deus Criou / Escola Comum. 
Vovó Teca 

Ass. da Donas de Casa da Salina do Sacavém / 
Esc. Com. Rosa de Saron 

Centro Cultural e Educacional da Vila Embratel Casa de Davi 

Comunidade Terapêutica do Maranhão - CTM Creche N. S. das Graças – Vila Nova 

Centro Educacional Comunitário Santo Antônio - 
CECSA 

Escola Comunitária Benção de Deus 

Centro Educ. e Cult. do Bairro São Raimundo/ Escola 
Nosso Futuro 

Associação das Senhoras de Caridade do São 
Vicente de Paulo - João Paulo / Ass. São 
Vicente de Paulo do João Paulo 

Clube de Mães Mateus/ Esc. Comum. Caiane Mateus 
Clube de Mães do Novo Angelim – Escola 
Comunitária Dr Edson Lobão Filho 

Centro Comunitário Vila Palmeira / Escola 
Comunitária Ayrton Senna 

Ass. de promoção Paz e Vida/ Creche Escola 
São Francisco de Assis 

Ass. das Donas de Casa do Bairro da Cohab Anil / 
Jardim Inf. Chapeuzinho Vermelho 

Clube de Mães do Baixão do São Cristóvão / 
Creche Tia Valdecira 

Clube de Mães Vovó Mesquita / Esc. Comum. Unidos 
em Cristo 

Sociedade Eunice Weaver do Maranhão/ 
Educandário Sto Antonio 

Centro Comunitário do Bairro Sacavém / Escola Com. 
Criança Feliz 

Ass. de Moradores Deus Seja Louvado/ Esc. 
Com. Francisco Cândido Xavier 

Instituto Educacional Jesuína- Escola Comunitária Lar 
do Saber 

Ass. das Donas de Casa do Sacavém / Esc. 
Menino Jesus do Sacavém 

Ass. das Donas de Casa do Barreto e Adjacências 
São Luís / Creche Escola Sagrada Família 

Clube de Mães do Ipem São Cristóvão / Jardim 
de Infância Pato Donald 

Grupo Solidariedade e Vida/ Sonho de Criança 
Ass. Regional das Senhoras de Caridade de São 
Vicente de Paulo Divinéia 

Inst. Filantrópico e Educacional Dayse Daniele União de Moradores do bairro São Cristóvão 

Comunidade Espírita Francisco de Assis Escola Jardim de Infância Três Patinhos 

Clube de Mães Tia Livramento Mauro Fecury 
Centro de Educação e Desenv. para ação 
comunitária / Creche Escola CEDAC 



 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO MARANHÃO 

PROGRAMA MESA BRASIL SESC 
 

 

ENTIDADES EVENTUAIS 

Asso. Clube de Mães do Turu Instituto Mariana 

Creche Estrela do Oriente LBV- Legião da Boa Vontade 

União dos Moradores do Caratatiua / Esc. Com. 
Jardim de Infância Rosa de Maio 

Ass. Espírita Lar de José- Obras Sociais Obra 
de José 

Centro Comunitário da Radional e Adjacências / 
Escola Comum. Ca14ntinho da Criança 

Centro de Estudos Espírita Francisco Cândido 
Xavier 

Projeto Madre Rosa Clube de Mães Tereza Murad 

Comunidade Católica Shalon Escola Comunitária Esperança do Amanhã 

FECMA- Federação das Entidades Cristãs no 
Maranhão 

União de Moradores da Vila Embratel II 

ASCOMOVIL- Ass. dos Moradores da Vila Lobão Associação Comunitária Lar Educacional 

UMBRA- União dos Moradores do Rio Anil 
União Beneficente dos Moradores do Parque 
Primavera Japão/ Creche Zenira Fiquene da 
Vila Janaína 

União Beneficente do Diamante e Adjacências- Santo 
Antônio 

Pouso Obras Sociais / Lar Pouso da Esperança 
- MOABE 

 




