Campanha do Agasalho 2021
Campanha do Agasalho 2021 destaca importância da doação de alimentos
Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, foi lançada no dia 30 de abril a Campanha do
Agasalho 2021. Do terraço do Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite anunciou o início da
ação, acompanhado do coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Júlio César Rocha
Lopes, e das secretárias Tânia Moreira (Comunicação) Regina Becker (Trabalho e Assistência
Social). Anualmente, a campanha arrecada roupas, calçados e cobertores doados pela
população para os gaúchos em situação de vulnerabilidade. Em 2020, foram cerca de 700 mil
itens.
Neste ano, além dos agasalhos para o enfrentar as baixas temperaturas, a iniciativa estará
focada na doação de alimentos não perecíveis e cestas básicas, já que muitas famílias
enfrentam dificuldades causadas pela pandemia da Covid-19. Então, além do agasalho para
proteger do frio, estamos arrecadando doações de alimentos.
O tema da Campanha deste ano é: “Ajude doando, a sua doação aquece um coração”, a
campanha deste ano busca sensibilizar a população de uma forma direta foi desenvolvida pela
agência Global.
CENTRAL DE DOAÇÕES E DRIVE THRU
Os mantimentos serão encaminhados para a Central de Doações da Defesa Civil, em Porto
Alegre, e também para prefeituras no interior, onde é feita a coleta, a triagem e a distribuição.
Assim como no ano passado, um drive-thru foi instalado na Central de Doações, no Centro
Administrativo do Estado, na capital, permitindo que os itens sejam entregues sem a
necessidade de sair do carro. O funcionamento é de segunda a sexta, das 9h às 15h. Além do
ponto fixo, um drive-thru itinerante vai recolher mantimentos em diferentes locais ao longo da
campanha.
PARCEIROS
Os parceiros do governo do Estado na Campanha do Agasalho 2021 são Grupo Zaffari,
Farmácias São João, Sesc, Santa Clara, Sulgás, Sindifisco-RS, Sindilojas Porto Alegre,
Panvel, Instituto Unimed e 99. A 99 vai oferecer 50% de desconto em corridas solicitadas pelo
aplicativo na categoria 99Entrega rumo à Central de Doações do Estado para quem for doar
roupas ou mantimentos. Basta o usuário inserir o cupom de desconto DOEAGASALHO99,
chamar um carro 99Entrega e colocar sua doação no porta-malas do veículo, que nossos
motoristas parceiros levarão o item até o destino final.

ONDE DOAR
• Pontos de Coleta nos supermercados Zaffari e Bourbon, Bourbon Shopping e Moinhos
Shopping
• Unidades do Sesc e Senac
• Todos os quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros
• Central de Doações da Defesa Civil do RS: de segunda a sexta, das 8h30 às 18h (av.
Borges de Medeiros, 1.501 - bairro Praia de Belas, Porto Alegre) e drive-thru de segunda a
sexta, das 9h às 15h.
• Coordenadorias regionais da Defesa Civil em Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas, Santo
Ângelo, Uruguaiana, Frederico Westphalen, Lajeado, Caxias do Sul e Passo Fundo

O QUE DOAR
• Alimentos não perecíveis em qualquer quantidade
• Cestas Básicas
• Roupas
• Calçados
• Cobertores
• Itens de limpeza e de higiene pessoal
Link Lançamento – evento 30/04:
https://www.youtube.com/watch?v=FgXjVgTwvIw&feature=emb_title
Link matéria 1 – site do Governo:
https://estado.rs.gov.br/campanha-do-agasalho-2021-destaca-importancia-da-doacao-dealimentos
Fotos do Lançamento:
https://www.flickr.com/photos/governo_rs/albums/72157719062636384
Fotos da Central de Doações e Drive Trhu:
https://www.flickr.com/photos/governo_rs/albums/72157719071137454

