
Projetos sociais arrecadam doações para Natal em periferias da
Grande BH; saiba como ajudar

Ações de solidariedade se espalham entre grupos da sociedade civil e recebem doações diversas. O
objetivo é promover um Natal mais próspero para famílias em situação de vulnerabilidade.

Belo Horizonte, 13 de novembro de 2022 – União de esforços, solidariedade e afeto. Esses são alguns
dos  fatores  que,  neste  final  de  ano,  mobilizam  organizações  sociais  de  Belo  Horizonte  e  região
metropolitana para arrecadarem doações, a fim de levar um Natal mais feliz e próspero para famílias
em situação de vulnerabilidade social. 

Com o aumento no custo de vida, o alto índice de desemprego e a dramática situação de fome – são 33
milhões  de  pessoas  passando  fome  no  país  e  mais  da  metade  da  população  em  situação  de
insegurança alimentar, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE –, grupos
e movimentos da sociedade civil se reúnem para amenizar os impactos do cenário pós-pandêmico. É o
que aponta Adriane Drummond, professora à frente do projeto Na Ventosa: “Durante a pandemia e
nessa possível nova onda, estamos em busca de solucionar os problemas [enfrentados nas periferias]
da melhor maneira possível”.  

Segundo Adriana, com a aproximação das datas comemorativas, cresce a expectativa, por parte das
famílias em situação de vulnerabilidade, por amparo e acolhimento. “O Natal é uma época que deveria
ser de comemoração, por isso estamos tentando arrecadar cestas para tentar levar uma celebração
mais feliz a essas famílias”, complementa ela.

A seguir, confira a lista de 9 coletivos e projetos sociais pertencentes à rede do AIC Lab que realizam
campanhas de arrecadação de itens diversos - brinquedos, roupas, mantimentos e outros recursos -
para o Natal das periferias da Grande BH.

AACCS – ASSOCIAÇÃO ARTE PARA CULTURA CONQUISTAR SONHOS 
A Associação Arte para Cultura Conquistar Sonhos realiza ações voltadas à elaboração e execução 
de projetos sociais e culturais, principalmente nas áreas de apoio cultura e artes, desenvolvimento 
comunitário, educação, esportes e meio ambiente. 

O que doar: Doces e guloseimas para as crianças da região do IAPI.
Como doar: Entregar para Bete ou Valdrez na Rua Santa Cruz, 58 – Bloco 09, Centro, Nova Lima 
(MG). Telefone de contato: (31) 9 8662 4649 (Jaime Eduardo).

DREMINAS 

https://aic.org.br/atuacao/fortalecimento-da-sociedade-civil/aic-lab/


Fundada em 1988, na cidade de Belo Horizonte, a DREMINAS é uma associação organizada por 
amigos e familiares de pessoas com Doença Falciforme. A instituição tem como missão contribuir 
para redução da mortalidade pela doença, através da educação da sociedade pela patologia e sua 
gravidade, e presta apoio a pacientes e suas famílias, em todo o estado de Minas Gerais. 

O que doar: cestas básicas, refrigerantes, panetones e recursos financeiros.  
Como doar: As doações de alimentos podem ser encaminhadas para a Rua Rio Grande do Norte, 237
– Santa Efigênia, Belo Horizonte, de segunda a sexta, de 7h às 14h30. Doações financeiras de 
qualquer valor podem ser enviadas pelo Pix (CPF):  941.784.616–72.  

EU AMO MINHA QUEBRADA 
O Movimento Eu amo Minha Quebrada, fundado em 2013, promove a cidadania em várias frentes de 
atuação no Aglomerado Morro do Papagaio, em Belo Horizonte. O projeto realiza atividades 
culturais e educacionais, por meio de oficinas de arte, fotografia, serigrafia, inglês, roda de leitura, 
futsal infanto-juvenil e curso pré-vestibular. 

O que doar: Presentes para crianças, através do apadrinhamento de uma cartinha.
Como doar: Entrar em contato com Júlio Fessô através do número (31) 99457 2625. 

NA VENTOSA 
Na Ventura é uma instituição que atua na promoção da educação, visando a cultura, lazer e 
socialização. Criada pela professora Adriane Drummond na comunidade Ventosa, em Belo 
Horizonte, a ONG oferece oficinas com atividades voltadas para a vida escolar, lazer, brincadeiras 
orientadas para valores, alfabetização, entre outros. 

O que doar: Cestas de Natal, uniformes, chuteiras e bolas para atender ao time de futsal.   
Como doar: Entrar em contato com Adriane Drummond para informações: (31) 98607 9922.  

OCUPAÇÃO VIDA NOVA 

A ocupação Vida Nova está situada na rua Bernado Guimarães, 1645, Funcionários, Belo Horizonte 
(MG). Atualmente, abriga 18 pessoas, sendo 7 delas, crianças e adolescentes. 

O que doar: Brinquedos novos e usados, doces e surpresinhas para as crianças.
Como doar: Para mais informações entrar em contato pelo número (31)98751 6742 – Reigiane. 

IDEAL DO AMANHÃ 
Criado pelos moradores de Raposos, o projeto surge para promover o acesso ao esporte, lazer, 
cultura e alimentação à jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social da cidade de 



Raposos, MG.

O que doar: Guloseimas, brinquedos, materiais escolares e/ou recursos financeiros.
Como doar:  as doações podem ser realizadas por PIX, pela chave (CNPJ): 44449612000131. Também 
é possível entregar as doações na sede do projeto, no endereço:  Rua Bolivar de Freitas, 35, Centro, 
Raposos (MG) ou nas Óticas Glaysson, na Rua Dr. Bolívar de Freitas, 126 - Centro, Raposos (MG). Há 
ainda a possibilidade de a iniciativa buscar os itens, a combinar.

Pra mais informações entrar em contato pelos números (31) 9993-8807 (Márcia) ou (31) 99860-9664 
(Kelvia). 

PROJETO ESPERANÇAR  
O Projeto Esperançar promove ações solidárias e de resgate à dignidade humana com famílias 
vulneráveis na região metropolitana de Belo Horizonte.

O que doar: Presentes para as crianças, por meio da adoção de cartinhas, ou kits pré-definidos pelo 
projeto.
Como doar: Entregar na Rua 28 de dezembro, 09, Centro, Rio Acima (MG). Telefone de contato: (31) 
99807-7636 - Vania Guedes. 

PROJETO ITAMAR  
Localizado no Aglomerado da Serra, na região centro-sul de BH, o projeto Itamar, desde 2005, atua 
no desenvolvimento da comunidade através da promoção de programas e projetos voltados a 
saúde, esporte, lazer, cultura, prevenção ao uso de drogas, geração de renda, formação profissional, 
meio ambiente, agroecologia, agricultura urbana e assistência alimentar. 

O que doar: Brinquedos para crianças ou recursos financeiros.
Como doar: pelo Pix - CNPJ: 30.577.024/0001-79 (Associação Itamar para Promoção de Esportes e 
Cultura na Favela). Para outras doações, entre em contato com a Fernanda: (31) 99151-2901.  

UNICICLA  
Fundada em 17 de julho de 2015, a UNICICLA é uma associação constituída por catadores de 
materiais recicláveis de Nova União (MG) e tem como objetivo principal destinar os resíduos da 
coleta seletiva do município à indústria de reciclagem, promovendo a defesa do meio ambiente e a 
inclusão social.

O que doar: recursos pata aquisição de 14 cestas de natal para as famílias dos catadores associados.
Como doar: por meio da plataforma de arrecadação Benfeitoria: 



benfeitoria.com/projeto/nataldoscatadoresunicicla

Rede de iniciativas

Estes grupos e projetos fazem parte da rede do AIC Lab, laboratório institucional de experimentação 
metodológica da AIC - Agência de Iniciativas Cidadãs. Trata-se de espaço de referência para o 
fortalecimento dos mais variados coletivos e organizações da sociedade civil que atuam pela promoção
da cidadania no Brasil, com atuação organizada em três eixos: comunicação, desenvolvimento 
institucional e articulação em redes.

O laboratório é fruto da confluência e do amadurecimento de experiências construídas na AIC, 
organização sem fins lucrativos que soma quase 30 anos de atuação em variados projetos e ações 
voltados para a construção da cidadania.

Assessoria de imprensa

Beatriz Cordeiro 
beatriz@aic.org.br 

(31) 97534-9935
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