


Localizado no Parque da Cidade, o Centro de Distribuição é uma área de 5.000 m². 
É o local de recebimento das doações, onde é feito a triagem, identificação e separação
de roupas, móveis e alimentos para serem doados para organizações da sociedade civil
do município. 



Localizado no Parque da Cidade, o Centro de Distribuição é uma área de 5.000 m². 
É o local de recebimento das doações, onde é feito a triagem, identificação e
separação de roupas, móveis e alimentos para serem doados para organizações da
sociedade civil do município. 

OSC's CADASTRADAS 
134



Criado para gerenciar e dar transparência ao processo de doação. 
Cada item recebido é registrado no sistema. 
Permite que  o doador receba um e-mail com a informação da
destinação do item doado. 

134 Organizações da Sociedade Civil cadastradas



Banco de Alimentos é uma iniciativa de abastecimento, de segurança
alimentar e nutricional com o objetivo captar alimentos através dos
permissionários da CEAGESP  e encaminhá-las para as organizações da
sociedade civil previamente cadastradas no Fundo Social.

Entidades beneficiadas

2017 - 19
2018 - 20
2019 - 19
2020 - 14



Banco de Alimentos é uma iniciativa de abastecimento, de segurança alimentar e
nutricional com o objetivo captar alimentos através dos permissionários da
CEAGESP  e encaminhá-las para as organizações da sociedade civil previamente
cadastradas no Fundo Social.

TOTAL DE ALIMENTOS ARRECADADOS
791.592 toneladas 

TOTAL EM R$ DE ALIMENTOS ARRECADADOS 
R$ 2.765.066,60



Assinatura de convênio para modernização do
Banco de Alimentos com o Governo Federal 

Valor repasse R$ 500.000,00
Antes Depois



É o projeto de capacitação com a realização de cursos presenciais com o objetivo de
qualificar a população visando a geração de renda. Os cursos são realizados  tanto nas
entidades sociais que já possuem cadastro no Fundo Social de Solidariedade quanto na
padaria artesanal.
A Idade mínima é de 16 anos, ser morador de São José dos Campos e possuir ensino
fundamental completo.



CURSOS OFERECIDOS 
Corte-Costura (básico)

Corte-Costura (avançado)

Padaria Artesanal
Confeitaria

Pão de Mel 
Biscoitos decorados,

Panetone Doces e Salgados,
Quitutes Juninos,
Ovos de Páscoa,

Salgados Fritos  e Assados

Depilação
Designer de Sobrancelha

Manicure e Pedicure

É o projeto de capacitação com a realização de cursos presenciais com o objetivo de
qualificar a população visando a geração de renda. Os cursos são realizados  tanto nas
entidades sociais que já possuem cadastro no Fundo Social de Solidariedade quanto na
padaria artesanal.
A Idade mínima é de 16 anos, ser morador de São José dos Campos e possuir ensino
fundamental completo.

Total de munícipes capacitados 3600 



A Campanha do Agasalho é realizada anualmente com objetivo de arrecadar roupas,
meias, agasalhos e cobertores novos ou usados para distribuição à população em
estado de vulnerabilidade do município através das Organizações da Sociedade Civil e
realização de lojas solidárias.





Tem por objetivo incentivar os profissionais da área da construção civil a doarem materiais
da construção em bom estado para reuso, de forma que possam ser reutilizados em
melhorias físicas de organizações da sociedade civil, sem custo do material.  

N° DE ITENS DOADOS 
1440

VALORES EM R$ DOS ITENS
DOADOS 

R$ 45.085,45



Campanha mundial que promove a cultura de doação com o  objetivo de aproximar o munícipe
das organizações sociais. 
Realizamos a Feira de Exposição de Instituições Sociais no Parque Vicentina Aranha com o a
exposição das atividades realizadas pelas OSC's.



2017 2018 2019

A  Agência NTZ fez toda a
criação de maneira  voluntaria
da Campanha Dia de Doar com
a criação da identidade, conceito

e peças de comunicação.

Criação do Projeto de Lei que
inclui o Dia de Doar no

calendário oficial do Município 

2020

Conceito 360° da  campanha
com materiais e adesivos

distribuídos em  diversos locais



ARRECADAÇÃO EM 2017
R$ 239.482,35

ARRECADAÇÃO EM 2018
R$ 594.423,47



Diante do desafio imposto pelo Covid-19, nasce de forma
espontânea um novo movimento chamado “Covid 19 SJC Sem
Fome” que se organiza para distribuição de forma gratuita de
alimentos para pessoas em risco social de São José dos Campos.

O Fundo Social atua como
parceiro estratégico na

captação de insumos e na
operação logística do

Movimento. 



80 mil pessoas receberam alimentos durante a Pandemia
243 toneladas de alimentos doados.
365 voluntários envolvidos na montagem e entrega das cestas.


