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CAMPANHA PARA ARRECADAÇÃO / DOAÇÃO DE 

ALIMENTOS - COEP MINAS 2021 

 
 

Organização proponente: Comitê de Entidades no Combate à Fome e Pela Vida – COEP 

MINAS. 

 

 

A Campanha 

 

Trata-se de criar condições, de solidariedade e infraestrutura, para a doação, coleta e 

distribuição de alimentos não perecíveis pelos cidadãos ao se dirigirem aos postos de 

vacinação, quando convocados. 

 

Sem excluir outras iniciativas, o COEP Minas propõe que cada cidadão, ao se dirigir a 

um dos postos de vacinação, leve, voluntariamente e sem vínculo de obrigatoriedade, 1 

kg ou mais de alimento não perecível para doação a famílias carentes.  

 

O que posso fazer? Roteiro-proposta 

 

O primeiro passo é estabelecer um comitê ou coordenação da campanha. Pode ser o 

próprio executivo municipal, exclusivamente, paritariamente com a sociedade civil, ou 

somente a sociedade civil por meio de suas organizações ou mesmo pessoas físicas. Após, 

realizar as seguintes etapas: 

 

 

➢ Autorização do executivo municipal 

 

Articular com o executivo municipal para que o mesmo autorize os postos de 

vacinação a receberem e organizarem minimamente as doações. 

 

 

➢ Divulgação 

 

Divulgar a campanha por meio dos canais disponíveis como mídias digitais, 

rádios, jornais e tv (o COEP pode fornecer uma arte padrão para mídias digitais). 

 

Veja exemplos: 

https://www.google.com/search?q=doa%C3%A7%C3%A3o+alimento+vacina&

sxsrf=ALeKk02rbut77Zjn2N3djs-

fdKAbQJAN9g:1617655625122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUK

Ewjot53n_OfvAhV5IbkGHUCICVEQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1094&bih=

415 

 

http://coepbrasil.org.br/
http://coepbrasil.org.br/quem-somos/
http://coepbrasil.org.br/quem-somos/
https://www.google.com/search?q=doa%C3%A7%C3%A3o+alimento+vacina&sxsrf=ALeKk02rbut77Zjn2N3djs-fdKAbQJAN9g:1617655625122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjot53n_OfvAhV5IbkGHUCICVEQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1094&bih=415
https://www.google.com/search?q=doa%C3%A7%C3%A3o+alimento+vacina&sxsrf=ALeKk02rbut77Zjn2N3djs-fdKAbQJAN9g:1617655625122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjot53n_OfvAhV5IbkGHUCICVEQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1094&bih=415
https://www.google.com/search?q=doa%C3%A7%C3%A3o+alimento+vacina&sxsrf=ALeKk02rbut77Zjn2N3djs-fdKAbQJAN9g:1617655625122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjot53n_OfvAhV5IbkGHUCICVEQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1094&bih=415
https://www.google.com/search?q=doa%C3%A7%C3%A3o+alimento+vacina&sxsrf=ALeKk02rbut77Zjn2N3djs-fdKAbQJAN9g:1617655625122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjot53n_OfvAhV5IbkGHUCICVEQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1094&bih=415
https://www.google.com/search?q=doa%C3%A7%C3%A3o+alimento+vacina&sxsrf=ALeKk02rbut77Zjn2N3djs-fdKAbQJAN9g:1617655625122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjot53n_OfvAhV5IbkGHUCICVEQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1094&bih=415
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➢ Coleta 

 

Viabilizar parcerias locais para coleta das doações nos postos de vacinação e envio 

a local específico para separação e organização em cestas. 

 

➢ Distribuição 

 

Articular e cadastrar rede de entidades interessadas em receber e distribuir as 

cestas para seus públicos. Importante haver critério de análise e seleção das 

entidades, conforme perfil dos públicos atendidos pelas mesmas. 

Fazer a distribuição levando em consideração o contexto de isolamento e 

distanciamento social. 

 

 

Sugestões de articulação local / municipal: 

 Programa Mesa Brasil (SESC) ou organização similar; 

 SERVAS; 

 Organizações da Sociedade Civil que já atuam nas comunidades. 

 

Veja outro exemplo de ação para doação de alimentos ou dinheiro: Unindo 

Forças BH. 

 

 

Conecte-se conosco: 

 

➢ COEP Minas (Marcos) – marcostadeu.souza@gmail.com / (31) 98216.3061 

➢ FUNDAMIG (Julia) - julia@fundamig.org.br / (31) 98751.3153 

http://coepbrasil.org.br/
https://www.sescmg.com.br/wps/portal/sescmg/areas/assistencia/mesa_brasil
https://evoe.cc/unindo-forcas-bh
https://evoe.cc/unindo-forcas-bh
mailto:marcostadeu.souza@gmail.com
mailto:julia@fundamig.org.br

