
CAMPANHA DE SOS CHUVAS UPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

No fim do mês de maio de 2022, chuvas torrenciais acometeram o Recife e municípios

adjacentes, compreendendo desde a Região Metropolitana até a Zona da Mata, provocando uma

tragédia humanitária que acarretou alagamentos e deslizamentos de terra, vitimando 128

pessoas e desalojando cerca de 128 mil cidadãos.1

A campanha de arrecadação de alimentos, colchões, roupas e produtos de higiene teve

início no dia 30/05, em parceria da Reitoria da UPE com o DCE Professor Paulo Freire. As

ações se estenderam até o dia 15/06/2022, possibilitando a entrega do material em várias

comunidades afetadas pelas inundações e deslizamentos de barreiras. As entregas foram

realizadas nos dias 30/05, 31/05, 01/06, 02/06, 04/06, 07/06, 09/06, 14/06 e 15/06 do ano

corrente, considerando a intensidade das chuvas e dificuldade de acesso aos locais de

distribuição.

As doações foram realizadas de forma direta, através de um ponto de coleta na sede da

Reitoria, no Bairro de Santo Amaro, e através de doação financeira pelo PIX, disponibilizado

pelo Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco (IAUPE).

Contribuíram com as doações:

● a sociedade civil;

● a empresa Pernambuco dá Sorte;

● Comunidades Acadêmicas e Hospitalares da UPE – Reitoria + Campi Garanhuns/

Palmares/Mata Sul.

Contribuíram com o transporte de doações

● Campus Garanhuns

● Campus Mata Norte

● PROCAPE

● SINDUPE

1https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2022/06/07/pernambuco-desalojados-ou-desabrigados-
a pos-mais-de-duas-semanas-de-chuvas.ghtm

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2022/06/07/pernambuco-desalojados-ou-desabrigados-a%20pos-mais-de-duas-semanas-de-chuvas.ghtm
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2022/06/07/pernambuco-desalojados-ou-desabrigados-a%20pos-mais-de-duas-semanas-de-chuvas.ghtm


● GRE Mata Sul

● Reitoria da Universidade de Pernambuco

● Empresa Trans Rota – Carpina

Os estudantes do DCE participaram ativamente da ação, contribuindo também com

meios de transporte para distribuição dos donativos.

Entre as doações externas, destacamos o recebimento de doações significativas da

empresa Pernambuco dá Sorte, de um grupo musical de Garanhuns (liderado por Carlos –

prestador de serviço da UPE – Garanhuns) e doação de transporte da empresa Tran Rota -

Carpina.

A campanha SOS Chuvas beneficiou ao todo 28 comunidades dos Municípios de Recife,

Camaragibe, Olinda, Paudalho, Jaboatão, Lagoa do Carro e Tracunhaém. Também realizou

ajuda a servidores de 03 unidades hospitalares (HUOC/PROCAPE/CISAM) e da Reitoria, que

foram vítimas em potencial das chuvas. Entre as comunidades que receberam oferta estão:

RECIFE

1. Ibura (Erem Prof. Jordão Emerenciano);

2. Terreiro - Dois Unidos;

3. Arruda – Comunidade;

4. Macaxeira (senhora conhecida);

5. Jardim São Paulo - Conhecido Álberes Poli;

6. Beira Rio do Terminal da Caxangá – Igreja católica;

7. Jardel E Família No Bairro De Areias;

8. 03 famílias no Cordeiro

9. Centro Social Dom João Costa (Alto José do Pinho)

JABOATÃO

10. Cavaleiro + Areias – Comunidade;

11. Curado - Casa da Gestante;

12. Jaboatão - Baize (ponto de coleta);

13. Muribeca - UR 11;

OLINDA



14. CAIC – Peixinhos;

15. Fragoso Olinda – Comunidade 1;

16. Fragoso Olinda – Comunidade 2;

17. Cabo Gato Olinda – Comunidade;

18. Terreiro Olinda – Aguazinha;

19. Fragoso Olinda – Comunidade;

20. Lixão de Aguazinha;

21. Peixinhos - Igreja Congregacional;

22. Abrigo Emergencial Unificado - Santo Amaro;

PAUDALHO

23. Prefeitura de Paudalho – Sec. Ação Social ;

24. Abrigo Emergencial Unificados;

TRACUNHAÉM

25. Prefeitura De Tracunhaem – Sec. Ação Social;

LAGOA DO CARRO

26. Prefeitura de Lagoa do Carro – Sec Ação Social;

UNIDADES DA UPE

27. SINDUPE (serviços gerais do CISAM e PROCAPE);

28. HUOC – (serviços gerais do Hospital Universitário Oswaldo Cruz);

29. REITORIA - serviços gerais da Reitoria.

Abaixo, está discriminada a relação de itens de material recebido e distribuído:

QUADRO DISCRIMINATÓRIO DOS ITENS RECEBIDOS
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL

Colchões 60 solteiro (pix) + 61 solteiro + 3 colchões casal (Pernambuco da Sorte) + 4

colchonetes

128

Higiene Pessoal 318 pastas de dente; desodorante 57 unidades de desodorante; 120 pacotes de

absorvente feminino; 288 sabonetes;

783 itens

Água 50 fardos de 1,5 L, contendo 6 garrafas cada fardo. (Pernambuco dá Sorte) +90

fardos de 1,5 L, contendo 6 garrafas cada fardo (Garanhuns)

1.260 Litros

Alimentos 180 pacotes de biscoito maisena;180 pacotes de bolacha cream cracker; 240

pacotes de biscoitos recheados; 96 caixinhas de suco; 1.300 kg



Flocão- 50 de 500 g

Mortadela – 09 unidades de 3,5 kg; 130 pacotes de 1 kg de arroz + 50 pacotes de

1kg de arroz ; açúcar (30 pacotes de 1kg); macarrão (20 pacotes); Leite (20

pacotes pequenos de leite em pó); feijão (50 pacotes de 1kg); açúcar (08 fardos

com 10 unidades de 1kg= 80kg); 3 pacotes com 10 pipocas cada, 75 g= 30

pipocas; Feijão (30 pacotes de 1k).

03 fardos/sacos de fruta pão, 02 sacos/fardos de banana, meio saco de laranja,

03 sacolas menores com os mesmos produtos, 1 saco Iame.

roupas/sapatos/b
olsas/malas/lenç

óis/toalhas/
cobertas

200 sacolas de 100 litros com roupas; 150 sacolas de 50 litros com roupas e

sapatos; 02 malas grandes; 04 mochilas

3.160

Unidades de

roupas

material de
limpeza

120 águas sanitária; 120 desinfetantes 240 Litros

fraldas 40 pacotes tamanho G 2000 fraldas

papel higiênico 10 fardos de papel higiênico com 12 unidades cada fardo 120 Dúzias

canecas 20 Unidades 20



DIRETRIZES UTILIZADAS

Esta campanha observou as seguintes diretrizes, orientações:
a. Envolvimento de estudantes no conjunto do processo da campanha, com forma de

possibilitar ao formando a percepção sobre a vida real e os desafios da sociedade
naquele contexto;

b. O processo de distribuição das doações deve ocorrer imediatamente aos destinatários
no dia seguinte do recebimento;

c. Contar com apoios para transportes externos;
d. As prioridades emergenciais foram identificadas em cada etapa;
e. Levantamento de grupos ou associações parceiras nas comunidades, como elo direto

aos atingidos;
f. Prestação parcial de contas diária das ações;
g. Buscar apoio de serviços de mídias para divulgação das ações.
h. Mobilizar pessoas, equipes de outras pró-reitorias para o processo de recepção e

distribuição;
i. Registrar sistematicamente o material recebido e distribuído.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



CARD de divulgação da campanha

Início da Separação de doações Reitoria Bloco D- Estudantes DCE

Doação entregues pelo DCE/UPE no Ibura



Estudantes DCE entregando doações para comunidade do Curado 01/06/2022

Estudantes DCE com representantes da comunidade UR11 - Ibura 01/06/2022



Entrega de doações comunidade do Curado 01/06/2022

Representantes da PROEC e DCE com a comunidade do Curado na entrega das doações



Estudantes do DCE mobilizados na Reitoria para campanha SOS chuvas -   01/06/2022

Entrega para representantes do Sindupe enviar a  famílias do Huoc, Cisam e Procape
02/06/2022



Entrega de doações pelo DCE/UPE



Entrega de doações pelo DCE/UPE para Lagoa do Carro



Doações da UPE Campus Mata Sul e Campus Garanhuns

Doações da UPE Garanhuns



Colchões adquiridos com recursos depositados na conta do IAUPE



doações da UPE Garanhuns e da UPE Mata Sul

Equipe que participou do mutirão do sábado -  DCE e UPE



Doações para a cidade de Lagoa do Carro



Doações para a comunidade de Paulista e Jardim Brasil

Entrega de doações ao Alto José do Pinho



Entrega de doações na comunidade de Peixinhos - Olinda



Doações para trabalhadores de serviços gerais do HUOC

Material doado pela empresa Pernambuco da Sorte



Mutirão de entrega sábado

Doações à comunidade Alto José do Pinho



Doação da UPE ao Abrigo Unificado em Santo Amaro



Livro Protocolo de Doação



Nota Fiscal de doação adquirida através da transferência de PIX ao IAUPE



Doação entregue pela UPE



Doação entregue pela UPE



Lista de doação da empresa  Pernambuco da Sorte à campanha da UPE



Organização de material doado - UPE

Doação entregue pelo DCE/UPE



Situação de uma Rua de Cavaleiro no percurso da entrega de doações



Recebimento de doações da empresa Pernambuco da Sorte



Organização de doação  - DCE/UPE



Doação feita em Cavaleiro

Doações feitas para Peixinhos



Organização de doação - DCE/UPE

Entrega de doações pelo DCE/UPE



Doações na Casa da Gestante - Curado

Doações entregues pelo DCE/UPE no Ibura


