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Gratidão e remorso 

Eu muito tinha, e pouco agradecia. 

Talvez, por conta de não entender 

Que tudo quanto eu tinha eu recebia, Que 

nada era meu ou do meu ser. 

Talvez eu não fosse capaz de ver 

Que ao chegar aqui eu nada tinha, 

E nem condição de compreender 

Que a vida, sem gratidão, é mesquinha. 

Estive, assim, disperso, até notar 

Que nada sou, e incapaz de gerar A 

vida, ou de criar um outro ser. 

Percebi, com o tempo, que pouco posso, 

E passei até a sentir remorso, 

Cada vez que deixo de agradecer. 

Aloísio Vilaça 



INTRODUÇÃO 

O Comitê Gestor do Programa de Voluntariado da AGE, com o apoio de 

doadores, colaboradores e servidores, realiza diversas ações de natureza 

social, com o propósito de transformar vidas no âmbito da Advocacia-Geral 

do Estado de Minas Gerais. 

No decorrer de 2022, após 2 (dois) anos de distanciamento social e ainda 

impactado pelas limitações impostas pela Pandemia do Coronavírus, o 

Comitê conseguiu realizar diversas campanhas e ações voluntárias. 

No primeiro semestre, ainda em janeiro, o Comitê deu prosseguimento às 

ações da Campanha de Ajuda aos Desabrigados pelas chuvas, iniciada em 

dezembro/2021. 

Nos meses de junho e julho, com a ocorrência das baixas temperaturas, o 

Comitê lançou a Campanha do Agasalho, para o que contou com o apoio 

dos servidores administrativos e Procuradores ativos e aposentados, além 

de colaboradores externos. 

Em outubro, foi lançada a Campanha do Dia das Crianças e, em dezembro, 

foi realizado o bem sucedido Bazar de Fim de Ano. 

No decorrer de todo o ano de 2022, o Comitê continuou com a distribuição 

de cestas básicas para servidores lotados na Capital e em algumas cidades 

do interior do Estado. 

A despeito de suas próprias limitações e das circunstâncias que envolvem 

o trabalho de natureza social e solidária, o Comitê continuará a desenvolver 

as ações a que se propõe, com ênfase na ideia de voluntariado 

transformador e, eventualmente, assistencialista. 

 

 



AÇÕES DESENVOLVIDAS 

Distribuição de Cestas Básicas 

Ao longo do ano de 2022, foram entregues 867 cestas básicas – 735 cestas 

aos servidores da sede da AGE, e 132 cestas aos servidores dos Escritórios 

e Regionais, a 72 servidores da AGE, sendo 11 do interior e 61 da Capital. 

 

 

 
 

 

Projeto de Apoio Transformador 

Em 2022, teve continuidade o Projeto de Apoio Transformador, por meio do 

qual o Comitê de Voluntariado participa do custeio financeiro de cursos 

técnicos de formação realizados por colegas servidores lotados na sede da 

AGE. 



 
 

Campanha do Agasalho 

A Campanha do Agasalho, realizada nos meses de maio e junho, contou 

com a parceria da Cruz Vermelha, para onde foi destinado todo o material 

arrecadado, para distribuição nos pontos de apoio daquela instituição. A 

arrecadação foi feita por meio da colaboração dos servidores da AGE, e 



teve como foco a doação de mantas, cobertores, calçados, agasalhos e 

roupas, em geral. Com os recursos arrecadados, foi realizada a compra de 

125 moletons, que foram encaminhados à Cruz Vermelha, juntamente com 

os demais itens doados, para distribuição a pessoas em situação de 

vulnerabilidade social. 

 

 



 

Entrega dos itens arrecadados, aos representantes da Cruz Vermelha 

 

 

DIA DAS CRIANÇAS 

Em outubro, o Comitê lançou a campanha do Dia das Crianças, que foi    realizada 

por meio de apadrinhamento. Os Procuradores que se inscreveram para este 

propósito adquiriram brinquedos e presentearam os seus afilhados, filhos de 

servidores da AGE. Foram presenteadas 38 crianças. 



 
 

 

BAZAR DE FIM DE ANO 

Em dezembro, houve a culminância do Bazar da AGE, cujos preparativos tiveram 

início já em setembro, com o recolhimento de doações internas e externas de 

mais de 1200 (um mil e duzentas) produtos diversos, tais como roupas, sapatos, 

bijuterias, brinquedos e artigos para casa, entre outros. 

O Bazar da AGE tem como público exclusivo os seus servidores, e o valor 

arrecadado é destinado às ações solidárias do Comitê de Voluntariado. 



 

 



 

AGRADECIMENTO 

O Comitê de Voluntariado da AGE agradece a colaboração de todos, sem a qual 

não conseguiria realizar o seu mister, no ano de 2022, e espera que em 2023 

possa continuar contando com o prestimoso apoio do Gabinete, dos servidores 

administrativos e Procuradores, para continuar caminhando no sentido de 

cumprir sua missão de “promover ações capazes de transformar vidas, 

empoderar pessoas e despertar habilidades e capacidades, por meio de ação 

solidária”, observando os valores da “solidariedade, fraternidade, empatia, 

responsabilidade social e ação social transformadora”! 

 

O amor cresce enquanto se reparte. Que o 
amor ao próximo seja o elo que nos une! 
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