
Dia Nacional da Coleta de Alimentos chega a 12 ª edição 

 

Voluntários estão mobilizados para arrecadação dia 11/11 em mais de 260 mercados do País. Em  

FORTALEZA, 3 (três) lojas participarão 

Marcado para 11 de novembro, o Dia Nacional da Coleta de Alimentos chega a sua 12ª edição em 2017. As 

56 cidades brasileiras que realizarão a Coleta estão concentradas agora na mobilização dos voluntários, 

contatos com os supermercados que participarão e busca de apoiadores e parceiros locais. 

Em FORTALEZA, 3 supermercados já confirmaram a adesão ao gesto:  

1 -  CENTER BOX:   R. Prof. Lino Encarnação, 869 - PARQUELÂNDIA   

2-   CENTER BOX:   Av. José Bastos, 4400 - JOSÉ  BASTOS                                                                                             

3-  NIDOBOX:         Rua Desembargador Praxedes, 370 - Damas   

 Interessados em participar como voluntários em 11/11, dia da arrecadação, ou em parcerias com a Coleta 

devem entrar em contato com Mauro Ely Dias, pelo email mdiasely@yahoo.com.br. 

Sobre a campanha 

A Coleta surgiu em 2006 e se repete anualmente, contando exclusivamente com voluntários, que fazem um 

trabalho de formiguinha, abordando os clientes e convidando-os a doar os alimentos não perecíveis mais 

usados pelas instituições que receberão os donativos.  Em 2016 foram quase 6 mil voluntários no País, 

pessoas de todas as faixas etárias, que doam parte do seu dia, ou até mesmo o dia todo, para que o projeto 

possa acontecer.   

A Coleta Nacional de Alimentos conta com diversas parcerias. Desde os supermercados que permitem o 
trabalho dos voluntários até os Bancos de Alimentos que recebem as doações. Também participam 
empresas e entidades de fomento que financiam todo o material utilizado na Coleta. 
 
A campanha é promovida pela Companhia das Obras (CdO), organização não governamental que iniciou o 

Dia da Coleta Nacional de Alimentos no Brasil há doze anos. 

Acesse o site, para saber onde a Coleta acontece: www.coletadealimentos.com.br  

Acompanhe os preparativos do Dia Nacional da Coleta de Alimentos em 

https://www.facebook.com/coletadealimentos 

 

Assessoria de Imprensa 

Liziane Bitencourt Rodrigues – (61)  8202-9666  - lizianebrodrigues@gmail.com  

Coordenação Nacional da Coleta 

Francesco Tremolada – (11) 98369-5046 - francescotremolada@gmail.com 

Glorinha Mendonça Guerreiro -  (17) 991236323 –  guerreiroglorinha@gmail.com 
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