
     NEABI/Uenf lança campanha para amenizar os danos da COVID-19 na periferia de 

Campos/RJ. 

 

O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígenas da Uenf está realizando uma Vaquinha 

Online com o objetivo de arrecadar 3.000 reais para comprar cestas básicas e materiais de 

higiene para moradores de periferia da cidade de Campos dos Goytacazes. Priorizamos 

aqueles que vivem em condições precárias de sobrevivência, como esgoto a céu aberto e 

falta de água encanada. Esse grupo faz parte dos reféns das desigualdades socias no Brasil, 

que em sua maioria é composta por pessoas pobres e pretas (IBGE, 2018). Infelizmente, por 

viverem nestas condições, se tornam mais vulneráveis às doenças infecciosas, 

especificamente a Covid-19, que em pouco tempo já pode ser considerada uma das maiores 

pandemias existentes no mundo.  As consequências são diversas, como os altos índices de 

morte em todo planeta, superlotação em hospitais, inclusive devido ao sucateamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS,), aumento do número de desempregados, elevação da 

pobreza, crises econômicas etc.  

 

Para amenizar estas consequências, estão sendo pensadas diversas medidas para tentar 

diminuir esses e outros danos. Algumas políticas públicas têm sido criadas pela União para 

diminuir as consequências do avanço da Covid-19, mas, não são suficientes para alcançar o 

grande número de trabalhadores que vivem à margem da pobreza no maior país da América 

Latina. No Brasil temos 208,4 milhões de pessoas, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), sendo que, deste percentual, 13,5 milhões vivem na extrema 

pobreza.  

 

E, em Campos dos Goytacazes, cidade composta por 507.548 pessoas (IBGE, 2019) não é 

diferente. O último censo demográfico realizado pelo IBGE demonstrou o baixo IDH 

(Índice de Desenvolvimento Humano) Municipal da população negra, marcado pelas altas 

taxas de vulnerabilidade social. 

 

Pela realidade concreta demonstrada não somente em dados estatísticos, acreditamos que a 

distribuição do auxílio emergencial decretado pelo Governo Federal no valor de 600 reais, 

não chegará a todas as pessoas necessitadas. Além disso, acreditamos que não seja 

suficiente para suprir as necessidades básicas em tempo de pandemia (compras de 

alimentos, materiais de proteção, produtos de limpeza e higiene etc.).  

 

Por estas questões que nós do Neabi-Uenf pensamos em criar essa vaquinha virtual para 

tentar arrecadar dinheiro com o intuito de comprar alimentos básicos e materiais de higiene 

para doação. Especificamente, o álcool em gel, pois a comunidade que pretendemos atender 

possui um problema sério com saneamento básico, tendo pouco acesso a água, por exemplo, 

fato que os impede de utilizar água e sabão para lavar as mãos, e alguns não possuem 

condições financeiras para comprar álcool em gel, os deixando mais vulneráveis a está 

pandemia. Portanto, a meta é contemplar 50 famílias nas próximas semanas. Para isso é 

necessário arrecadar o valor de 3.000,00. Esclarecemos que o nome do bairro será 

divulgado após a arrecadação para não criamos expectativas junto aos moradores.  

Deste modo, é esperado pelo grupo, poder contribuir com as famílias, bem como amenizar 

os danos causados pelas desigualdades sociais e raciais.  

Caso possa contribuir, é só acessar o endereço abaixo e fazer sua doação: 

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/doar-alimentos-a-familias-de-periferia-de-campos-rj-

covid-19 
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