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Vitória/ES, 16 de abril de 2020

Ofício 062/2020

A SRA WANIA GOMES COLODETTI 

Assunto: Convite ao voluntariado  em Ação Solidária Sinasefe-Ifes

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SEÇÃO SINDICAL IFES, 

entidade sindical, com sede à Rua Barão de Mauá, n.º 160, Jucutuquara, 

Vitória/ES, CEP: 29.040-860, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.658.820/0025-

30, neste ato representado, estatutariamente, por sua coordenadora de 

comunicação  CRISTINA MOTA DAMASCENO, inscrita no CPF sob o n° 

031.594.037-93, vem, respeitosamente, expor e requerer o seguinte:

Solicitar que seja voluntária para viabilizar a operacionalidade  da Ação 
Solidária Sinasefe-Ifes destinada aos discentes em situação de extrema 
precariedade financeira, tendo como finalidade o repasse do recurso 
financeiro no valor de R$ 100,00 (cem reais) por aluno para assistir 
as famílias com renda insuficiente para arcar com as despesas de 
alimentação nesse período de isolamento social, devido a Covid-19.

 

Cabe elucidar que foi autorizado pela Diretoria do Sinasefe-Ifes o 
pagamento desse auxílio por até um trimestre, através da transferência 
bancária na conta dos pais/responsável legal do aluno. E visando a 
comprovação dos gastos efetivados para o Conselho Fiscal do Sinasefe-Ifes 
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precisaremos do envio pelos estudantes que vocês indicarem, de uma 
mensagem para o endereço 
eletrônico sinasefesolidario@gmail.com contendo os seguintes dados: 

 nome, matrícula e os dados bancários dos pais/responsável que o 
aluno e a sua família vivenciam uma situação de vulnerabilidade 
social. 

 

Nessa oportunidade é fundamental explicitar que se optou pela concessão 
em espécie para possibilitar aos alunos que tenham acesso aos itens que 
forem necessários para a sua subsistência e de sua família, bem como para 
facilitar a operacionalidade dessa Ação Solidária, nesse período de 
isolamento social.

Coloco-me à disposição para os devidos esclarecimentos.

 

Atenciosamente,

Cristina Mota Damasceno
Coordenadora de Comunicação - Sinasefe

Gestão 2018-2020
27 99828-1688
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