


  

O DOE busca provocar O DOE busca provocar mudançasmudanças
de comportamento e visão nosde comportamento e visão nos
dois principais públicos quedois principais públicos que
movem a Fundação Frei Joãomovem a Fundação Frei João
Batista Vogel:Batista Vogel:  

Aqueles que NECESSITAM deAqueles que NECESSITAM de
algo e os que PODEM ajudar.algo e os que PODEM ajudar.  

Filosofia



Neste contexto, a projeto social DOE –Neste contexto, a projeto social DOE –
Alimentos chega à comunidade com o intuitoAlimentos chega à comunidade com o intuito
de proporcionar um evento de arrecadação dede proporcionar um evento de arrecadação de
alimentos não perecíveis para que sejamalimentos não perecíveis para que sejam
montadas cestas básicas que serão entreguesmontadas cestas básicas que serão entregues
às famílias em situação de vulnerabilidade.às famílias em situação de vulnerabilidade.

A Fundação Frei João Batista Vogel é umaA Fundação Frei João Batista Vogel é uma
instituição que realiza projetos sociais deinstituição que realiza projetos sociais de
curto, médio e longo prazo há 45 anos nascurto, médio e longo prazo há 45 anos nas
cidades de Anápolis, Catalão e região. Nestecidades de Anápolis, Catalão e região. Neste
ano de 2021, mesmo diante da pandemia doano de 2021, mesmo diante da pandemia do
novo coronavírus, já foram elaboradas enovo coronavírus, já foram elaboradas e
executadas muitas propostas, sempreexecutadas muitas propostas, sempre
envolvendo as emissoras de rádio 96 FM, Sãoenvolvendo as emissoras de rádio 96 FM, São
Francisco 97 FM e demais parceiros em prolFrancisco 97 FM e demais parceiros em prol
da comunidade.da comunidade.
  

DOE -
Alimentos

Projeto



Objetivos

Geral
Arrecadação de alimentos
não perecíveis para
doação de cestas básicas
durante a pandemia da
COVID-19.

 

Promover ações de
divulgação em parceria

com as emissoras de
rádio da Fundação Frei

João Batista Vogel –
Rádios 96 FM e São

Francisco 97 FM – como
SPOT comercial;

Entrevistas e BLITZ;

 

Entregar
cestas básicas
para famílias

carentes.

 

Desenvolver
parceria com
empresas e

instituições para a
arrecadação de

alimentos;

Específicos



  

Toda a ação será amplamenteToda a ação será amplamente
divulgada e apoiada pelasdivulgada e apoiada pelas

emissoras da Fundação FJBVemissoras da Fundação FJBV
– Rádios São Francisco 97 FM– Rádios São Francisco 97 FM

e 96 FM – além do suportee 96 FM – além do suporte
online, nas mídias sociais eonline, nas mídias sociais e

site.site.  

Mídias



Públicos

 

Esse projeto busca
alcançar todos os tipos de

público, visto que é movido
pela intenção de

proporcionar
conscientização social na

comunidade para a doação
concreta de alimentos.

 

O público específico
trabalhado no
desenrolar da
proposta são
empresas e

instituições para a
arrecadação de

alimentos.



  

Grupo organizado de pessoas físicas,Grupo organizado de pessoas físicas,
jurídicas e do terceiro setor quejurídicas e do terceiro setor que

atuam para o despertar deatuam para o despertar de
oportunidades e empatia naoportunidades e empatia na

comunidade.comunidade.  
  

A intenção é unir formalmente todosA intenção é unir formalmente todos
os apoiadores, parceiros eos apoiadores, parceiros e

simpatizantes da causa socialsimpatizantes da causa social
executada pela Fundação.executada pela Fundação.

iniciativa!
Faça parte desta 



Como fazer:
- Estimular que colaboradores,
amigos, familiares e membros da
comunidade façam uma doação
de alimentos não perecíveis;

- Realizar o dia D para
arrecadação de alimentos;

- Ser ponto de coleta para
alimentos, que depois serão
entregues/coletados em um local
exclusivo da Rede DOE;

- A participação na logística de
entrega dos alimentos para às
famílias carentes é voluntária. Os
parceiros que quiserem participar
serão informados previamente
sobre os dias da ação.



Contato

62 3311-941862 3311-9418
62 99107-687362 99107-6873

inae.lara@fundacaofreijoaobatistavogel.com.brinae.lara@fundacaofreijoaobatistavogel.com.br

Fundação Frei João Batista VogelFundação Frei João Batista Vogel
Coordenação de Comunicação e Projetos SociaisCoordenação de Comunicação e Projetos Sociais

Inaê RibeiroInaê Ribeiro


