


O MOVIMENTO
O Movimento Doa Sergipe iniciou- se em 2019, com 

a finalidade de agregar as instituições do Estado de 

Sergipe, com o objetivo de fortalecer o Terceiro 

Setor e fomentar a cultura de doações por meio do 

voluntariado e parceiros. A criação deu-se a partir do 

“#Dia de Doar” um grande movimento para promover 

a doação no Brasil, que existe desde 2013, e hoje 

conta com 72 países participando oficialmente deste 

grande movimento e o Doa Sergipe está incluído 

nesta linda ação com cerca de 11 instituições do 

Estado participando até o momento.

A proposta é celebrar as doações já recebidas e 

mostrar o poder de transformação que as doações 

têm quando feitas em conjunto: a expansão da 

generosidade, o engajamento cidadão, a atuação 

forte no mundo dos negócios e das redes de 

filantropia e o apoio sem precedentes para as 

comunidades e ONGs por todo o Brasil.

Este ano o Dia de Doar acontece no dia 1 de 

dezembro e toda a sociedade está convocada a 

participar dessa ação doando para as instituições da 

sua cidade, muitas delas precisam de doações, 

como alimentos, material de higiene, roupas, 

brinquedos e principalmente doações financeiras.



A PREPARAÇÃO

Com o objetivo de engajar outras OSC no Movimento Doa
Segipe, o GACC/SE, enquanto organização que sempre esteve à
frente do Movimento em nosso estado, realizou um convite
especial por meio das redes sociais. Na oportunidade, foi
realizada a primeira reunião com as OSC interessadas em
conhecer o movimento e na oportunidade, foi apresentado o
Movimento e proposto a cada Osc a criação de uma agenda de
ações alusiva ao dia de Doar. Posteriormente ocorreu a
segunda reunião onde as OSC’s apresentaram seus planos de
ações. No total, 10 Organizações aderiram ao movimento em
2020.
A comunicação social do GACC/SE foi parceiro do Movimento
responsável pela criação do plano de mídia apresentado e
compartilhado entre todas as OSC’s participantes.



ENTREVISTAS



DOAÇÕES FINANCEIRAS
ARRECADAÇÃO ESPONTÂNEA 

R$122,00 

ARRECADAÇÃO SISTEMA SYMPLA 

R$ 420,00

TOTAL

R$ 542,00 



PONTO DE 
ARRECADAÇÃO
40 caixas - Alimentos perecíveis

361 - Alimentos não perecíveis

2 itens - Material de limpeza 

5 sacolas - Peças de roupa e calçados

75 – Brinquedos

15kg - Ração 

4 itens - Outros 



EMBAIXADORES

DUDA GALVÃO

ROGÉRIO MELO

JAQUELINE CRUZ 



PARCERIA COM 
ESCOLA
317 Peças de roupas

132 Brinquedos
33 Sapatos 

72 Mechas de cabelo

DOAÇÃO DE 
SANGUE

05 doadores



FACE TO FACE

PEDÁGIO
R$357,00

Valor arrecadado - R$357,00





REPERCUSSÃO
Doa Sergipe



PARCEIROS 2020
Atalaia 

Rações

R. Pereira 

Rádio Comércio

Rádio RCN Protfer

Farmácia Souza

Cabelo 

Club

Salão Beauty Center

Shopping do Calçadão

Suprema Fit

Top gear CEASA
Salão da Sandra 

Aruana Bistrô

D’ Gusto Açaí

Gbarbosa

Mine Mercado Simeão 

Super Mercado Nunes

Peixoto – Itabaiana

Jomarte

Mercearia Enseada

Mercearia Preço Bom
Mercearia N. Srª

Aparecida

Super Mercado

Gonzaga

Super Mercado Coisa

Boa

Varejão e Atacarejo Super Mercado São

Miguel

Super Mercado

Messias Peixoto –

Itabaiana

Casa dos Frios

Enviar entregas 

Restaurante sal e Brasa

Mesa Brasil 




