
Cuidar das pessoas  
é responsabilidade de todos.

Projeto de apoio  
às crianças  
+ vulneráveis  
do Estado



Apoiar alunos em situação  
de extrema pobreza em 
Minas Gerais por meio  
de transferência direta  
de renda para alimentação.

Qual o nosso  
objetivo?



O UniãoMG é um movimento orgânico de empresários  
e membros da sociedade civil voluntários que se juntaram 
para fazer algo maior pelo nosso estado nessa crise.  
Tem como inspiração o movimento UniãoSP, que já 
arrecadou mais de R$ 13 milhões em recursos do setor 
privado em menos de um mês para apoiar as famílias mais 
vulneráveis nessa luta contra o COVID-19. O UniãoMG faz 
parte de uma rede chamada UniãoBR que reúne iniciativas 
da sociedade civil  de outros 10 estados no país.

Quem  
somos?



Comunitas é uma organização social especialista em 
parcerias público-privadas, que atua junto a governos 
modelando o investimento social privado em apoio às 
políticas públicas. Durante a crise desenvolveu projetos 
de apoio a equipamentos e transferência de renda em 
SP que resultou mais de R$ 40 milhões mobilizados.

Quem  
somos?



Como
funciona?
Ações Governo do Estado

Complemento Iniciativa Privada

• Bolsa merenda
• 380 mil alunos em vulnerabilidade
• R$ 50 de transferência de renda por mês  
• 4 meses

• Dobrar valor do Estado para 49.484 alunos  
  em vulnerabilidade e sem bolsa-família
• R$ 50 de transferência de renda por mês
• 3 meses

“O número exato de alunos 
nesse recorte pelo cadastro 
da sedese são 49.484 
estudantes. Se passarmos 
a meta vamos estender o 
benefício para 4 meses”



Por que? 

Famílias em extrema  
pobreza possuem renda 
inferior a R$ 89 por mês.

Com a crise atual as crianças estão em casa  
e sem renda para alimentação.

O Estado possui 380 mil alunos nessa situação,  
das quais 50 mil não recebem bolsa família.



Impulsionamento  
da economia local
Diversidade de fornecedores
Sem aglomeração  
por cestas básicas 
Fortalece pequenos  
e nanos empreendedores

Como apoiar?
Importante alinhar  
apoios privados  
às políticas públicas  
existentes.
Transferência de renda  
para cuidar das vidas  
e da economia.



Efeito multiplicador 
da transferência
de renda
Cada real investido  
no bolsa família  
se torna R$ 1,78 no PIB  
segundo Ipea. Fonte: IPEA

1 Real = R$ 1,78 no PIB



Territórios mais
vulneráveis
Os alunos em extrema pobreza que  
não recebem o benefício Bolsa Família  
estão presentes em todas  
as 12 mesorregiões do Estado  
de Minas Gerais.



A ação na prática

AlunoFerramentas  
de repasse

Transferência renda merenda

Mobilizacão iniciativa privada

Governo

União MG 
Comunitas

*Comunitas receberá o $  
e encaminhará para ferramenta. 
Todas as ações serão 
realizadas por uma conta 
própria e terá auditoria.



Resultado esperado
380 mil alunos  
vulneráveis  
do Estado

50 mil alunos em  
extrema pobreza,  
que não recebem  
bolsa família
R$ 50,00 
Repasse Governo
+ 
R$ 50,00 
Repasse Privado 
(3 meses) 

R$ 50,00 
Repasse Governo
(4 meses)



Meta de Mobilização

R$ 50 reais por aluno
Total: 50 mil alunos

Período: 3 meses

7,5 milhões



Como  
apoiar?
Iniciativa privada  
e pessoa física
Doações acima de R$ 15 mil
Transferência direta para a Comunitas
(Não há encargos)

covid19@comunitas.org.br

https://whats.link/rendamg



Resultados
em São Paulo



Transparência
Como sei que minha  
doação será transferida 
para essa campanha?
Todas as informações referentes  
às nossas ações serão disponibilizadas 
em todos os canais de comunicação 
da União MG e Comunitas, conforme 
forem atualizadas e concluídas. 
 
Também será realizada auditoria de todos 
os pagamentos recebidos e realizados.



Transparência

O dinheiro doado vai 100% 
para a ação final?
Sim, pois todas as organizações envolvidas  
na iniciativa não estão cobrando taxas  
ou outros valores.



Transparência

Por que estamos  
fazendo isso?
Acreditamos que a distribuição de cestas 
básicas é um modelo de difícil governança  
e que somente por meio da transferência 
de renda direta mitigaremos de forma mais 
sustentável os impactos provocados pelo 
coronavírus, ao favorecer a economia local  
e dar autonomia para que as famílias priorizem 
suas necessidades, de maneira ágil e efetiva.



Leia o  
QR Code
e doe.
Precisamos  
nos unir para  
passarmos por  
mais essa!


