
Construção arrecada alimentos e produtos de higiene para trabalhadores

A campanha Ajudar Faz Bem do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Joinville (Sindus-
con Joinville) e do Serviço Social da Indústria da Construção Civil (Seconci Joinville) está arreca-
dando alimentos não perecíveis e produtos de higiene para auxiliar as famílias dos trabalhadores 
do setor da construção civil afetadas pela crise do novo coronavírus.

As doações poderão ser entregues até o dia 29 de maio, na sede do Seconci Joinville.  Ao final da 
campanha, o Seconci buscará os donativos e fará a entrega aos beneficiados.

Para ter direito às cestas básicas e aos kits de higiene, os trabalhadores da construção civil de 
Joinville precisam fazer um cadastro pela internet (https://forms.gle/S36PrMZ2tzvW5LFz8) ou pe-
los telefones 3425-2288 (Sinduscon) ou 3433-5737 (Seconci).

As prioridades serão as famílias com profissionais em grupo de risco, com contratos de trabalho 
suspensos, jornada reduzida, renda de até dois salários mínimos ou desempregados.

De acordo com o presidente do Sinduscon Joinville, Vilson Buss, além de receber os kits de ali-
mentos e produtos de higiene pessoal, as famílias também serão orientadas sobre os cuidados de 
prevenção contra a Covid-19.

“Queremos contribuir principalmente com aqueles que tenham sido afetados neste momento 
difícil que o país atravessa, ajudando com itens de necessidade básica e com informação essen-
cial para garantir a saúde de todos”, diz.

O presidente do Seconci Joinville, Jorge Luiz Correia de Sá, explica que toda a comunidade está 
convidada a participar com doações, assim como as empresas do setor, construtoras, incorpora-
doras, imobiliárias e fornecedores. “É hora de unir esforços até que a normalidade se restabeleça 
e as atividades econômicas voltem à plena capacidade”, comenta.
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Ao final da campanha, as entidades entraram entrar em contato com as famílias cadastradas e 
selecionadas. Todas as cestas com donativos serão higienizadas e as entregas serão agendadas 
para evitar aglomeração, respeitando as determinações dos órgãos de saúde.

A distribuição ocorrerá na sede do Seconci, mediante comprovação das informações prestadas 
pelos trabalhadores no cadastro prévio e apresentação da carteira de trabalho, documento de 
identidade e declaração da empresa empregadora, caso o profissional esteja cumprindo redução 
de jornada ou suspensão de contrato.

Esta matéria integra o Mapeamento de Boas Práticas em Responsabilidade Social no setor da 
construção durante a pandemia do coronavírus e é parte complementar do Projeto Responsa-
bilidade Social e a Valorização do Trabalhador, realizado pela Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), em correalização com Serviço Social a Indústria (Sesi Nacional).
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