
Plano de Trabalho da Campanha Sobral Coração Solidário

Introdução

Em razão da situação de emergência em consequência da pandemia do coronavírus (COVID – 19), o
presente documento tem como proposta detalhar sobre a realização da Campanha Sobral Coração
Solidário de iniciativa da Prefeitura Municipal de Sobral.

No Brasil, atualmente todos os Estados apresentam casos confirmados, totalizando 4.579 casos e 159
mortes em decorrência da doença. A realidade de Sobral, até o momento apresenta 292 casos suspeitos,
11 internamentos, 05 casos confirmados e felizmente nenhum óbito em decorrência à doença.

Dessa forma, o município tem buscado estratégias de superação do quadro atual, embasada pela Lei
Federal nº 13.979/2020, pelos decretos Estadual e Municipal nº 33.510/2020 e 2.371/2020
respectivamente. Assim, sendo das estratégias à realização desta campanha.

Objetivos

Atender os casos de insegurança alimentar grave as famílias em situação de vulnerabilidade social
ocasionada pelo o período emergencial ocasionado pelo vírus CODVID-19. Através de mantimentos,
alimentos, material de limpeza e de higiene pessoal, bem como outros objetos na qual o público alvo da
campanha venha a necessitar.

Público Alvo

O público alvo da campanha são população em situação de rua (abrigos ou que foram para as famílias),
catadores de material reciclável, ambulantes, profissionais liberais e empreendedores informais e
profissionais que entraram em vulnerabilidade alimentar e famílias que estejam em situação de
vulnerabilidade social com insegurança alimentar grave ocasionada pelo período emergencial.

Metodologia

Da Divulgação e Mobilização:

A divulgação e Mobilização dos doadores se dão por meio de duas estratégias.

Público Geral: Para o público geral é feito a partir da arte de divulgação que se dá pelas vias de
comunicação (site, redes sociais e whatsapp).

• Empresários: Para os empresários é feito a partir do contato telefônico, por email e /ou
presencial.

Da Arrecadação e Empresas Parceiras:



Seguindo as orientações sanitárias do Ministério da Saúde e de modo a evitar que a população
sobralense saia de suas casas para realizar doações, evitando assim possibilidades de exposição ao vírus.
A campanha encontrou em empresas parceiras (supermercados e mercadinhos) pontos de coleta. Assim,
duas vezes por dia, um veículo da prefeitura juntamente com a equipe a frente da campanha, realizam o
recolhimento dos itens doados.

As empresas parceiras que atualmente tem colaborado com a campanha são: Supermercado Super
Lagoa; Supermercado Pinheiro; Supermercado Atacadão; Supermercado Assaí e Supermercado Rainha.

A arrecadação também se dá nos domicílios, através de um contato telefônico, os cidadãos sobralenses
agendam data e horário e a coleta dos itens é realizada pela equipe a frente da campanha.

Do Estoque e Armazenamento:

O Estoque e Armazenamento da campanha tem como polo o Centro de Convenções de Sobral. Desta
forma, algumas salas servem de local para estoque, de modo que, o funcionamento interno está
organizado e funcionando como um Centro de Distribuição. Assim, os itens que são arrecadados, são
higienizados com solução de água e água sanitária, contabilizados e empilhados de modo a facilitar a
conferência e posterior produção de cestas básicas e kits de higiene e limpeza.

Arrecadação:

A campanha teve início no dia 23 de Março de 2020 e atualmente apresenta em Estoque.

Tipo Itens Itens Recebidos Itens Doados Itens Estoque Atual

Alimentos 2.626 863 1.763

Produto de Higiene Pessoal 1.207 246 961

Produto de Limpeza 521 10 511

Outros 185 52 133

Vestuário 231 0 231

Total geral 4.770 1.171 3.599



MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:

 Acompanhamento pelos respectivos órgãos gestores das ações prestadas na oferta do

Serviço.

 Acompanhamento pela instância de Controle social na Política de Assistência Social.

 Publicação das atividades inerentes a oferta do serviço.
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