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Leo Ribeiro

Amanhã (1º de julho) será aberta 
a galeria virtual “100 Fotos para 
MS”, em que 100 fotografias foram 
doadas por 100 artistas e estarão à 
venda por R$ 100 cada uma, e todo o 
lucro será doado à Central Única das 
Favelas (CUFA-MS), com o objetivo 
de minimizar os impactos causados 
pela pandemia. 

Criada na Itália, a campanha veio 
para o Brasil e, por ideia da fotógrafa 
nova-andradinense Aline Teodoro, 
abrange agora Mato Grosso do Sul. 
Em benefício de quem mais precisa 
neste momento, a iniciativa consiste 
em reunir artistas visuais, que doam 
suas obras para serem vendidas em 
galerias virtuais.

Convidando amigos de várias 
cidades e áreas profissionais para 
criarem a campanha, Aline revela 
que: “estava me perguntando já há 
algum tempo o que nós, que estamos 
em casa com segurança, conforto 
e tempo disponível, poderíamos 
fazer para ajudar quem não tem 
as mesmas condições que a gente, 
sabe? Quando eu vi no Instagram as 
campanhas solidárias que os fotó-
grafos estavam fazendo nos outros 
estados, tive a ideia de fazer aqui 
também”. 

Jornalista, Gustavo Maia, que 
morou e tem família em Nova An-
dradina – residente hoje em Minas 
Gerais –, aponta que foi a primeira 
pessoa convidada por Aline, para 
juntos darem o pontapé inicial. 
“Tinha visto a campanha daqui de 
Minas mas nem me toquei de onde 
vinha. Ela me chamou perguntando 
se eu sabia da ideia, mostrando 
que tinha já em outros estados e 
perguntou se eu não queria fazer 
em Mato Grosso do Sul. Eu falei: 
‘vamos! Como é que faz’. A gente co-
meçou a correr atrás de fotógrafos 
pedindo que indicassem outros”, 
conta ele. 

Gustavo afirma que houve “a preo-
cupação de procurar profissionais do 
interior. E a gente se deu conta de que 
é impossível entrar em contato e co-
nhecer todos os fotógrafos do Estado. 
Conseguimos reunir 100 fotógrafos 
e fotógrafas. Tivemos dificuldades, 
porque nem todos os fotógrafos que 
foram contatados inicialmente e con-
firmaram que iriam participar da 
campanha, enviaram a foto dentro 
de um prazo estabelecido”. 

Ele diz que: “a gente se orga-
nizou para lançar a campanha em 
1º de julho, porque esta é uma ação 
que tem pressa. As pessoas que 
dependem e serão beneficiadas por 
essa ação têm pressa e não podem 
ficar esperando. Que a ideia é dar 
condições para as pessoas em comu-
nidades periféricas se protegerem do 
contágio da COVID-19”.

Durante todo o mês de julho as 100 
fotos ficarão à venda no próprio site 
da campanha, sem limite de cópias. 
Assim, várias pessoas poderão esco-
lher a mesma fotografia e também 
o comprador poderá adquirir mais 
de uma impressão da mesma obra. 
Após o encerramento do período de 
vendas, o repasse do lucro à CUFA, 
a etapa seguinte da iniciativa é a 
impressão e o envio das fotografias. 
“Quem comprar pode ficar tranquilo 
que vai receber. A gente só precisa 
seguir alguns cuidados para garantir 
a segurança da nossa equipe e até de 
quem vai receber essa encomenda em 
casa”, pontua Aline.

100 Fotos para

MS
Campanha 
vende obras 
de artistas 
visuais em 
apoio às 
famílias das 
favelas de 
Campo Grande

A CUFA 
Central Única das Favelas é um 

coletivo que desenvolve ações assis-
tenciais em comunidades periféricas, 
atualmente expandindo sua atuação 
para cidades do interior, como Dou-
rados e Três Lagoas. “A CUFA é au-
tônoma em todos os Estados. Quando 
a gente recebe apoio da matriz ou 
outras CUFAs é a partir de doações 
em nível nacional”, explica a coorde-
nadora regional, Lívia Lopes.

“Aqui em Campo Grande a nossa 
campanha também foram doações 
das pessoas físicas e jurídicas, seja 
em dinheiro (que às vezes essas 
pessoas não podiam sair de casa), 
ou em produtos. Tivemos doações de 
álcool gel, máscaras, alimentos, tudo 
através das redes, em que fizemos 
os cards de doação e as pessoas – a 
partir dessa visibilidade – doavam”, 
conta ela.

Registrando cada lugar em que 
passavam, Lívia destaca que isso 
só foi possível porque o movimento: 
“conseguiu passar num edital cha-
mado Fundo Baobá de Equidade 
Racial, onde recebemos uma pequena 
verba de R$ 2.500 que nos ajudou com 
gasolina e a estrutura de câmeras, 
pois queremos fazer um documen-
tário sobre essas mães que moram 
nas favelas”.

“Nessa crise e pandemia, no co-
meço muita gente estava ignorando 
ou não assistindo pessoas de rua, que 
estão nas favelas. Percebo que agora 
isso tá mudando, por esse trabalho 
da CUFA em nível nacional e também 
de outras ONGs que foram na linha 
de frente para ajudar esse povo, que 
não tinha informação e não sabia o 
que estava acontecendo”, conta Lívia. 

Ela aponta que, na questão da não 
assistência às pessoas encontradas 
em vulnerabilidade social nas peri-
ferias: “o lance nem era fake news, 
era a falta de informação. Não tinham 
máscara; álcool gel. Fomos atrás e 
ajudamos essa população, porquê é 
o mínimo para eles se protegerem 
nessa pandemia”.  

Camila Vilar doou a obra “Iansã, 
mãe do entardecer” para o 100 Fotos 
para MS e afirma que: “durante esta 
quarentena aprendi o quão impor-
tante é nos inserirmos em ações de 
voluntariado para aprendermos a ter 
uma visão de outras realidades além 
da nossa. Nessa campanha sinto que 
a arte vai ser uma forma de mostrar 
esses outros cenários. E se a popu-
lação conseguir acreditar nas fotos 
e na ideia da campanha, vai ser uma 
forma de mostrar que existem artistas 
incríveis, sim, no estado”, considera.

Gustavo lembra que a equipe  segue 
buscando parcerias de empresas e 
instituições. “Todo mundo da equipe 
é voluntário, mas a campanha tem 
alguns gastos inevitáveis, como taxas 
cobradas pelo site, seguro das opera-
ções de venda, a impressão das fotos 
e o envio pelos Correios, por exemplo. 
São coisas que a gente vai ter de pagar. 
A gente espera que os empresários, ao 
verem a causa da nossa campanha, 
se sensibilizem e venham somar com 
a gente.” Quem não puder comprar, 
ainda pode ajudar compartilhando, 
pois, como diz o slogan da campanha 
“não podemos estar perto, mas po-
demos estar juntos!”. (Com assessoria)

SERVIÇO: A galeria virtual estará aberta 
a partir de 1º de julho, pelo site: 
“100FotosParaMS.com.br”. As fotografias 
também estão disponíveis no perfil do 
Instagram: “@100fotosparams.

Voluntariado
 A gente espera que 
os empresários, ao 
verem a causa da 
nossa campanha, 
se sensibilizem e 
venham somar 
com a gente
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