
CENTRO   DE   AÇÃO
C O M U N I T Á R I A

MUTIRÃO SOLIDÁRIO 
para ajudar as comunidades, a população 

em situação de rua e os pequenos 
produtores no enfrentamento ao coronavírus



CEDAC -  CENTRO DE  AÇÃO COMUNITÁRIA

A pandemia do coronavírus afeta a todos nós, mas alguns so-

frem muito mais. Sabemos que nas comunidades, muitas vezes, os 

trabalhadores não estão conseguindo levar alimentos para casa. 

Nas ruas, também vemos muita necessidade, a escassez absoluta. 

Aos homens e às mulheres em situação de rua, falta tudo: alimen-

tação, abrigo e acesso à higiene básica.

De outro lado, os pequenos produtores da agricultura fami-

liar também estão passando dificuldades, não conseguem vender 

seus produtos, pois não têm as ruas para expô-los. Chegou a hora 

de unirmos esforços e ajudarmos a conectar quem produz e quem 

não tem, ajudarmos quem precisa de ajuda.

INTRODUÇÃO
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Somos uma organização 

da sociedade civil, sem fins lu-

crativos, e nascemos a partir 

da articulação de movimentos 

sociais que atendem, há mais 

de 40 anos, a demandas de for-

mação e luta pela democracia 

e em defesa das comunidades 

populares. 

SOBRE O CEDAC
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Precisamos arrecadar recursos financeiros para obter alimen-

tos, kits de higiene e material de limpeza para quem precisa. Nes-

se Mutirão Solidário, vamos contar com a parceria de organizações 

nas comunidades e de instituições que já possuem trabalho com a 

população em situação de rua.

Como faremos

IMPORTANTE

Será aberta uma conta específ ica para a arrecadação f inanceira,  com prestação de 

contas semanais  do valor arrecadado e da sua dest inação,  em site na internet.
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Reconhecendo o importante papel da agricultu-

ra familiar e sabendo que estes trabalhadores e traba-

lhadoras, neste momento, passam por dificuldade de 

vender seus produtos, comida de verdade que vem do 

campo e da cidade, compraremos deles os alimentos 

que comporão nossas cestas. Os demais produtos que 

não forem vendidos por pequenos produtores compra-

remos em outros locais.

DE QUEM 
COMPRAremos
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O momento é de solidariedade. Sua saúde depende da saúde de todos!

Seja um doador

RECURSOS FINANCEIROS PELA CONTA NO BANCO BRADESCO

Agência: 0814 

C/c: 75027-1 

Favorecido: Cedac 

CNPJ: 30.479.869.0001-21
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CENTRO   DE   AÇÃO
C O M U N I T Á R I A

Obrigado e até breve!
Email: mutiraosolidariorj@gmail.com

Tel :  (21)  99606-6252 

WhatsApp:  (21)  99194-6870

mailto:mutiraosolidariorj%40gmail.com%0D?subject=Mutir%C3%A3o%20Solid%C3%A1rio
tel://5521991946870
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521991946870&text=Ol%C3%A1!%20Eu%20gostaria%20de%20participar%20do%20mutir%C3%A3o%20solid%C3%A1rio.%20Como%20eu%20fa%C3%A7o%3F

