
 

 

Natal com afeto e solidariedade: venda de cartões é revertida em cestas 

básicas para famílias em situação de vulnerabilidade 

Lançamento do kit Cartões de Luz acontece no dia 1º de dezembro, às 16h, no showroom Jader 

Almeida, no Lourdes. Ação articulada pelo grupo Marias Bonitas de Lourdes também tem 

parceria do Café 3 Corações e ação Comunidade Viva Sem Fome. 

 

Cartões postais ilustrados por 12 artistas voluntários ganharam embalagem pelas mãos de costureiras 

do Projeto Carolinas. 

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2021 – Presentear com afeto e solidariedade: essa é a 

proposta dos Cartões de Luz para este Natal. O kit de 12 cartões postais traz ilustrações doadas 

por artistas de Minas Gerais e tem sua venda revertida em cestas básicas para famílias em 

situação de vulnerabilidade, mapeadas pela ação Comunidade Viva Sem Fome.  

O produto solidário custa R$70,50 – o preço de uma cesta básica, que alimenta uma família de 

quatro pessoas por uma semana. O mimo pode ser retirado em três pontos de Belo Horizonte 

(ver endereços e horários no quadro abaixo), e quem compra ainda concorre a uma cafeteira 

Cafeteira Expresso Corações Touch.  

https://www.comunidadevivasemfome.org.br/


 

 

O lançamento do kit acontece no dia 1º de dezembro, das 16h às 18h30, no showroom Jader 

Almeida (Rua Felipe dos Santos, 80, Lourdes, Belo Horizonte). Articulada pelo grupo Maria 

Bonitas de Lourdes, a iniciativa conta com a parceria da ação Comunidade Viva Sem Fome, do 

Café 3 Corações e do espaço Jader Almeida. 

"Em uma reunião que fizemos com a AIC [Agência de Iniciativas Cidadãs], visualizamos o 

potencial dos artistas que a agência conhecia. Quando desenhei os 3 Corações do nosso cartão 

de agradecimento, evidenciando uma trindade, Marias Bonitas, Comunidade Viva Sem Fome e 

os artistas, nasceu a ideia de convidarmos essa empresa tão mineira que é o Café 3 Corações. 

Acolheram o projeto já na apresentação e agora, aqui estamos, com tudo pronto para 

transformarmos o Natal de muitas famílias em luz. Mostrar essa iniciativa social no espaço Jader 

Almeida será uma experiência inesquecível!", conta Clarissa Vaz, idealizadora do Marias Bonitas. 

Assinam os cartões Beatriz Monteiro, Binho Barreto, Brenda Laura, Bruna Lubambo, Denis Leroy, 

Entrelinha Papelaria (Mila Barone), Marco Sem S, Mariamma, Natalie Matos, Nicole Bini, Priscila 

Justina e Wellington Tadeu. A embalagem do kit foi confeccionada por costureiras periféricas do 

Projeto Carolinas, de modo a gerar renda para essas mulheres. 

Natal sem comida na mesa: fome ainda cresce nas periferias 

Apesar da desaceleração da pandemia no país, infelizmente o mesmo não acontece com a fome. 

Em meio ao desemprego e à incerteza dos auxílios governamentais, a situação de insegurança 

alimentar segue crescendo nas periferias urbanas e outros territórios vulneráveis.  

É o que conta Simone Silva, da Coletiva Mulheres da Quebrada, do Aglomerado da Serra: "Vejo 

que as famílias estão com dificuldade cada vez maior, as mulheres nos procuram cada vez mais. 

Antes a gente recebia 200, 300 mensagens por dia. Hoje abrimos o celular e tem mais de 500 

mensagens de pessoas pedindo para entrar no nosso banco de cadastro de reserva [de doação 

de cestas básicas]”. 

Nesse contexto, iniciativas solidárias da sociedade civil representam um importante amparo 

para milhares de famílias. Desde abril de 2020, ação Comunidade Viva Sem Fome já distribuiu 

mais de mil toneladas de alimentos, chegando, atualmente, a 10 mil famílias por mês, na 

https://www.mariasbonitasdelourdes.com.br/
https://www.mariasbonitasdelourdes.com.br/


 

 

Grande BH e no Vale do Paraopeba. A iniciativa, coordenada pela AIC - Agência de Iniciativas 

Cidadãs e pela Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais, agrega mais de 100 grupos e 

organizações comunitárias. 

 

Cartões de Luz 

Kit com 12 cartões postais ilustrados, com envelopes e embalagem em tecido. 

 

Valor: R$70,50, revertidos em cesta básica 

Chave PIX: cartoesdeluz@gmail.com  

Depósito em conta: Banco: 383 – Juno | Agência: 0001 Conta: 1000957735-9 | Agência de Iniciativas 

Cidadãs - CNPJ: 02.291.981/0001-07  

 

Envie comprovante para mariasbonitasdelourdes@gmail.com ou para o WhatsApp (31) 3292-0652. 

Pontos de retirada: 

Sede das Marias Bonitas de Lourdes: Rua Fernandes Tourinho 999, sala 306 – De segunda a sexta-

feira, de 10h às 12h e de 15h às 17h  

Sede da AIC - Agência de Iniciativas Cidadãs: Rua Monte Carmelo, 20 – Floresta – De segunda a 

sexta-feira, de 10h às 12h e 14h às 16h  

Centro de Distribuição do Comunidade Viva Sem Fome: Estacionamento do Marista Hall - Rua Nossa 

Senhora do Carmo, 230 – De segunda a sexta-feira, de 8h às 11h30 
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