#ARteSalva e Sesc em Minas intensificam
ações para comunidades tradicionais no
interior do estado
A partir de quinta-feira (16/7), unidades do Sesc em Montes Claros e Pouso Alegre começam a fazer a
distribuição dos produtos arrecadados 14 de Julho de 2020 , 17:49
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Iniciativa do Governo de Minas Gerais e do Sesc em Minas, ao lado de mais de 60 parceiros da
iniciativa privada e sociedade civil, o projeto #ARteSalva é um movimento articulado em prol dos
profissionais da Cultura e do Turismo que têm sofrido os impactos da pandemia de Covid-19. Agora, é
a vez dos povos tradicionais de Minas Gerais serem beneficiados por essa rede solidária.
A partir de quinta-feira (16/7), começam a chegar doações de cestas básicas para a cidade de Montes
Claros, no Norte do estado.A unidade do Sesc no município vai receber 9.150 cestas básicas para
fazer a distribuição para mais de 20 entidades. A escolha de cada instituição beneficiada ocorrerá de
acordo com critérios de vulnerabilidade estabelecidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social (Sedese). Já o Sesc em Pouso Alegre arrecadou, até o momento, 150Kg de alimentos e 110
unidades de produtos de higiene e limpeza. Esses produtos também serão distribuídos às instituições
seguindo os critérios da Sedese.
Os materiais arrecadados serão destinados a comunidades como quilombolas, ciganos, circenses,
artesãos e povos tradicionais do estado que estão em situação de vulnerabilidade durante a
pandemia.
Sobre o #ARteSalva
O #ARteSalva reúne uma série de ações de auxílio às cadeias produtivas da Cultura e do Turismo, por
meio de articulação e reforço logístico a campanhas de arrecadação de doações, prestação de
informações sobre acesso a políticas públicas, linhas de crédito, ações de capacitação, lançamento de
editais e outras atividades. O foco são profissionais e comunidades que foram muito impactados com
a crise, como artistas de rua, técnicos, artesãos, guias de turismo, garçons, artistas, músicos,
circenses, quilombolas, indígenas, ciganos e outros povos e comunidades tradicionais.
Para apoiar a coleta, o armazenamento e a distribuição de doações de diversas campanhas voltadas
às cadeias produtivas da Cultura e do Turismo, o #ARteSalva conta com a parceria do Sesc em Minas,
por meio do Mesa Brasil Sesc. O programa possui equipe técnica e operacional qualificada para
planejar a logística e executar a retirada e a distribuição das doações, além do acompanhamento e
monitoramento das ações.
Desde o seu lançamento, o #ARteSalva arrecadou 53 toneladas de alimentos, distribuindo 52,4
toneladas para 182 entidades, beneficiando mais de 106 mil pessoas. Interessados em participar
podem colaborar de diversas formas. Doações em espécie podem ser feitas on-line, por meio do Mesa
Brasil Sesc. Para isso, basta apontar a câmera do celular para o QR Code no site da Secult ou acessar
este link.
Já doações de roupas podem ser feitas diretamente na sede do Serviço Voluntário de Assistência
Social (Servas), em Belo Horizonte: Av. Cristóvão Colombo, 683, Funcionários. Doações de materiais
de limpeza e higiene pessoal devem ser feitas no Sesc em Minas em Belo Horizonte, que fica na Av.
do Contorno, 525, Centro.
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