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“Unidos contra a COVID!” 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esse projeto visa a união de entidades, empresas e Prefeitura de Ubá 

no combate a Covid-19, através de ações que possam amenizar os impactos 

causados pela doença e garantir que a população do nosso município e sua 

microrregião não sofra ainda mais.  

 

JUSTIFICATIVA 

Estamos no momento mais crítico da Pandemia em nosso país e 

sabemos que a solução para combater esse mal, que vem a cada dia tirando 

mais vidas e afetando nossa economia, é vacinar toda população. Mas 

sabemos, também, que no momento não temos condições de vacinar a 

todos e que é preciso tomarmos outras medidas para frear a transmissão da 

doença.   

O município de Ubá tem a indústria moveleira como o setor forte da 

economia e é onde se localiza a maior parte dos trabalhadores da cidade e 

da microrregião. Além disso, tem um comércio que atende a consumidores 

de todo o entorno, que vem a Ubá para realizar compras e buscar 

atendimento médico e/ou hospitalar.  Portanto, é preciso desenvolver um 

trabalho de mobilização e conscientização para que o número de casos seja 

reduzido e a rede hospitalar consiga absorver sua demanda. 

 

 

PUBLICO ALVO 

 

Entidades que representam o comércio, indústria e prestação de 

serviço, representante dos agricultores, Agência de desenvolvimento, 

representantes da segurança pública, da Prefeitura através de suas 

secretarias de Saúde, Administração, Ambiente e mobilidade urbana, 
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empresas que atuam na segurança do trabalho, e voluntários que queiram 

contribuir para a execução desse projeto. 

OBJETIVOS 

 Criar um comitê de crise contra o COVID-19; 

 Criar um protocolo de segurança para ser aplicado nas empresas; 

 Dar suporte as empresas na implantação desse protocolo;  

 Evitar uma crise econômica; 

 Evitar demissões em massa. 

 

PARCEIROS NA AÇÃO 

 ADUBAR; 

 Prefeitura de Ubá; 

 ACIUBÁ; 

 INTERSIND; 

 SEBRAE; 

 UNIMED; 

 Associação dos Engenheiros Agrônomos; 

 Sindicato Rural; 

 UNIFAGOC; 

 FUPAC; 

 IMPRENSA. 

 

GESTÃO DO PROJETO 

O projeto terá a gestão da ADUBAR, que será a articuladora entre as 

entidades do terceiro setor, empresas privadas e o poder público que fazem 

parte desse projeto. Debatendo e apresentando propostas que contribuirão 

na implantação das ações que possam amenizar o impacto da pandemia. 

Além disso, a agência terá que prestar contas do andamento das ações a 

cada 15 dias para o comitê.  
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INVESTIMENTO 

Para que as ações de mobilização aconteçam, serão necessários recursos 
financeiros que deverão ser captados através de parcerias com empresas 
privadas, terceiro setor e doações de pessoas físicas. Para a mobilização o 
comitê precisará: 

 Confecção de camisas de identificação; 

 Álcool em gel 

 Máscaras para campanha de rua; 

 Mídias sociais; 

 Cartazes para as empresas; 

 Rádios locais. 

 

PREMISSAS 

 Cada parceiro se comprometerá para que cada ação seja executada de 

acordo com a sua capacidade técnica; 

 Ter uma equipe disponível nas visitas in loco para implantação do 

protocolo de segurança nas empresas; 

 Ter os dados diariamente sobre os infectados: Idade, trabalha em 

qual empresa, onde se contaminou;  

 Cada entidade disponibilizará um representante com poder de 

decisão, o que facilitará a execução e acompanhamento do projeto. 

 

DISPOSIÇOES FINAIS 

Espera-se com este projeto que o município de Ubá não sofra ainda 

mais com um colapso na saúde, fortaleça as empresas instaladas no 

município e evite uma crise econômica.  
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Ubá, Março de 2021 

Patrícia Costa Faraj 

Gerente Executiva da Adubar 

CRONOGRAMA DE AÇÕES 

 

 

Combate ao Corona Vírus 2021 

AÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Apresentação para o Prefeito e Vice-Prefeito 
            Articulação com os parceiros do projeto 
            Reunião com os representantes das entidades 

parceiras 
            Apresentação do cronograma de ações para os 

parceiros e sua aprovação             

Captação de recursos financeiros             

Confecção dos materiais de divulgação: 
 
-Criação da identidade visual da campanha 
-Camisas personalizadas 
-Máscaras 
-Cartazes 
-Código de conduta             

Início da campanha nas rádios             

Início da campanha nas empresas             

Blitz na porta das indústrias e no centro com 
distribuição de máscaras e álcool             

Parceria com laboratórios para testagem dos 
funcionários             

Relatórios sobre o andamento das ações da 
campanha (quinzenal)             

             


