
 

 

Artistas de Minas Gerais se unem a lideranças comunitárias pelo 

combate à fome na Grande BH 

Nomes como Djonga, Débora Falabella, Teuda Bara, Tizumba e Flávio Venturini participam de 

vídeo da ação Comunidade Viva Sem Fome, que leva cestas básicas a milhares de famílias das 

periferias 

Belo Horizonte, 24 de junho de 2021 - Do rap à cena autoral, dos blocos de carnaval às artes 

cênicas, artistas e personalidades de BH e Minas Gerais juntaram suas vozes a iniciativas sociais 

pelo enfrentamento a um problema social que volta a assombrar o lar de milhões de brasileiras 

e brasileiros: a fome. O vídeo, lançado pela ação Comunidade Viva Sem Fome, convida a 

sociedade a contribuir com a arrecadação de cestas básicas para as periferias da Grande BH. 

Segundo o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-

19 no Brasil, a insegurança alimentar grave atinge 19 milhões de pessoas no país. Frente a essa 

situação, a ação Comunidade Viva Sem Fome atua junto a dezenas de iniciativas comunitárias 

pela promoção da vida e cidadania. Desde abril de 2020, a iniciativa já levou cerca de 300 

toneladas de alimentos a famílias em situação de alto risco social, nas 9 regionais de Belo 

Horizonte e 15 municípios da Região Metropolitana, além de kits de higiene. 

O trabalho é desenvolvido sob coordenação da AIC - Agência de Iniciativas Cidadãs e Cáritas 

Brasileira Regional Minas Gerais, em articulação com uma rede de mais de 100 grupos e 

coletivos que atuam nas comunidades periféricas e conhecem de perto o drama da fome. As 

cestas básicas e kits de higiene são entregues mensalmente, pelo tempo que for necessário, às 

famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas. 

Além de segurança alimentar, a ação também promove campanhas educativas e culturais junto 

ao público assistido. Já foram distribuídas cartilhas educativas sobre a vacinação, a prevenção 

ao contágio pelo novo coronavírus e à violência contra mulheres, crianças e adolescentes, bem 

como livros e jogos infantis. 

https://youtu.be/JGiuuaYPyqo
http://www.comunidadevivasemfome.org.br/
http://aic.org.br/
http://mg.caritas.org.br/
http://mg.caritas.org.br/


 

 

Para contribuir com o Comunidade Viva Sem Fome, doações em dinheiro podem ser feitas de 

modo pontual ou recorrente. Pessoas interessadas em se tornar doadoras recorrentes devem 

acessar o site da iniciativa: www.comunidadevivasemfome.org.br. 

Já as doações pontuais podem ser feitas pela chave Pix (31) 9 9862-8040 – número que também 

é o celular de contato da campanha. 

Projeto é contemplado com recursos indenizatórios do rompimento da barragem de 

Córrego do Feijão 

Em maio de 2021, a ação Comunidade Viva Sem Fome recebeu recursos provenientes da 

indenização por danos morais coletivos do rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, 

em Brumadinho, ocorrido em janeiro de 2019.  

A deliberação partiu do Comitê Gestor constituído pelo Ministério Público do Trabalho, Justiça 

do Trabalho, Defensoria Pública da União e AVABRUM – Associação dos Familiares de Vítimas e 

Atingidos da Tragédia do Rompimento da Barragem Mina Córrego Feijão Brumadinho, que 

exerce a gestão dos recursos segundo acordo judicial firmado nos autos da Ação Civil Pública 

ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho e entidades sindicais profissionais perante a 5ª Vara 

do Trabalho de Betim (processo n. 0010261.67.2019.5.03.0028). 

O aporte de recursos possibilita que o Comunidade Viva Sem Fome expanda sua atuação pelo 

período de 1 ano, passando a atender 6.500 famílias por mês na RMBH e 3.500 na região do 

Vale do Paraopeba, além de viabilizar a realização de ações educativas mensais junto ao público 

beneficiado. 

O desafio, no entanto, é ainda maior: só na Grande BH, são mais de 35 mil famílias em situação 

de grave insegurança alimentar cadastradas. “Temos capacidade logística para atender mais 

famílias e, infelizmente, uma demanda crescente por cestas básicas e itens de primeira 

necessidade. Por isso, mesmo ampliando nosso atendimento a partir de junho, continuamos 

empreendendo esforços para buscar mais doações e parcerias”, pontua Viviane Ferreira, 

coordenadora da central de distribuição de alimentos do Comunidade Viva Sem Fome. 

http://www.comunidadevivasemfome.org.br/


 

 

Empresas que desejem contribuir para a causa podem entrar em contato com a equipe pelo e-

mail contato@comunidadevivasemfome.org.br ou pelo número (31) 99862-8040. 

 

Vídeo BH tem fome 

https://youtu.be/JGiuuaYPyqo 

Realização: Comunidade Viva Sem Fome 

Participantes: Adriana Araújo, Angola Janga, Bárbara Colen, Claudia Manzo , Comitê 

Mineiro de Apoio à Causa Indígena, Cris Guerra, Daniel CF, Débora Falabella, Di Souza, 

Djonga, Elisa de Sena, Então Brilha, Movimento Eu Amo Minha Quebrada, Flávio Venturini, 

Havayanas Usadas, Juventude Bronzeada, Laura Catarina, Maíra Baldaia, Projeto Mãos do 

Caminho, Mariana Cavanellas, Mariana Nunes, Marquim D'Morais, Maurício Tizumba, 

Coletiva Mulheres da Quebrada, Negras Autoras, Pedro Morais, Pereira da Viola, Rodrigo 

Pederneiras, Sérgio Pererê, Slam Clube da Luta, Tamara Franklin, Teuda Bara, Thiago 

Delegado, Tutti Maravilha, Veronez. 

Como doar:   

Doações recorrentes pelo site: www.comunidadevivasemfome.org.br 

Doações pontuais pelo Pix: (31) 9 9862-8040 
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