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CIRCULAR – 2021/019 

Todas as AABBs e Consultorias Regionais 

             PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL – PROGRAMA PÁTRIA VOLUNTÁRIA 

CAMPANHA DO DIA DAS CRIANÇAS   

Prezados Dirigentes, 
  
PARCERIA ENTRE A FENABB E O GOVERNO FEDERAL NA CAMPANHA DIA DAS 
CRIANÇAS -  A FENABB comunica que formalizou nova parceria com a Casa Civil da 
Presidência da República, para atuar junto ao Programa Pátria Voluntária na Campanha 
dia das Crianças, cujo objetivo é a arrecadação de brinquedos novos e simples 
(carrinhos, bonecas, bolas, jogos educativos e pelúcias) que serão destinados a crianças 
em situação de vulnerabilidade atendidas por instituições cadastradas no Portal Pátria 
Voluntária. 
 
As arrecadações ocorrem no período de 30 de agosto a 01 de outubro e a participação 
do Sistema AABB será como ponto de coleta e recepção das doações dos brinquedos 
para repasse, até o dia 08.10.2021, às entidades parceiras cadastradas no programa, 
que estarão disponíveis no portal do Pátria Voluntaria, a partir do dia 17.09.2021. 
 
ADESÃO 
A participação das AABBs é por adesão, mas, em princípio, estamos envolvendo todas 
as afiliadas ativas em funcionamento, por entendermos que, além da relevância do 
trabalho humanitário em prol de crianças desassistidas, a participação da Rede de 
AABBs possibilitará maior proximidade do clube com as pessoas da comunidade. 
Àquelas afiliadas que não se interessarem ou estiverem impossibilitadas de participar 
pedimos que nos comuniquem no e-mail fenabb@fenabb.org.br, 
impreterivelmente  até o dia 10.09.2021.  
 
A CAMPANHA  
A campanha busca de um lado sensibilizar a sociedade para a doação de brinquedos que 
serão recepcionados por um parceiro, no caso as AABBs, e na sequência encaminhados 
a entidades cadastradas na plataforma do programa Pátria Voluntária, cuja distribuição 
seguirá orientações do gestor do Programa.  

As instituições assistenciais participantes da campanha receberão um link para 
preenchimento da documentação referente a Campanha. Além disso, elas devem estar 
localizadas nas cidade que possuam pontos de coleta cadastrados. 
 
A PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA AABB  
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A participação da rede de AABBs na Campanha é como ponto de coleta dos brinquedos, 
disponibilizando as caixas coletoras e preparando o material de divulgação da campanha 
(que será fornecido pelo Programa Pátria Voluntária). Depois, as doações são 
catalogadas, armazenadas e repassadas para as instituições sociais cadastradas que 
farão a distribuição às crianças das famílias alcançadas pela campanha.   

Para a divulgação de notícias, publicações, imagens ou quaisquer outras formas de 
comunicação, as AABBs necessitam seguir todas as orientações do Programa.   

O Programa não tem o envolvimento de recursos financeiros e não internaliza qualquer 
tipo de doação e, por se tratar de mobilização e arrecadação voluntária, o Programa ou 
os parceiros não se obrigam a realizar as doações.  
 
COMUNICAÇÃO E REGISTROS 

Quanto à comunicação:  
 
1.   Nenhuma divulgação associada à parceria poderá ser vinculada a fins 
políticos,  religiosos  ou a fins que visem promoção pessoal. 
2.   A Instituição participante deverá registrar por meio de fotos e vídeos as entregas 
previstas, e encaminhar, em até 3 dias após a realização da ação, o relatório à equipe de 
comunicação do Pátria Voluntária pelo e-mail: 
patriavoluntaria.projetos@presidencia.gov.br.  
3.   A instituição beneficiária deverá encaminhar, ainda, lista de beneficiários contendo 
nome completo, CPF e Telefone de contato, após a realização da ação. 
4.   A Instituição participante, ao encaminhar os materiais de divulgação, deverá colher 
o “Termo de Autorização de Uso de Imagem” devidamente preenchido e assinado por 
todas as pessoas que aparecerem nas fotos e vídeos das ações de entregas. O termo 
está no final deste documento. 
 
5.   Para que a ação aconteça da melhor forma é fundamental seguir as orientações: 

a) Durante o registro das ações e de falas não é permitido abordar, divulgar ou 
utilizar qualquer forma de expressão de cunho político, partidário ou 
comercial, ou fazer qualquer tipo de divulgação que caracterize promoção 
pessoal; 

b) A realização da ação deve conter um número reduzido de pessoas, devido ao 
cenário da Covid-19, evitando a aglomeração de pessoas, mantendo entre si 
uma distância de segurança; 

c) No ambiente de realização da ação devem ser adotados todos os protocolos 
sanitários recomendados pelas autoridades locais, principalmente uso de 
máscara e álcool em gel; 

d) Evitar qualquer contato físico como abraços e apertos de mão; 
e) Não admitir a exposição por meio de fotos e ou vídeos de pessoas enfermas 

e/ou debilitadas; 
f) Evitar formação de filas para recebimento dos itens ou entregas. 

 
Obs.: reforçamos que as AABBs atuarão como pontos de coleta e não como 
instituições beneficiárias. As orientações deste tópico COMUNICAÇÃO E REGISTROS, 
especialmente os itens 2, 3 e 4, referem-se às instituições beneficiárias.  
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LINKs E INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA 
1) Link para as artes abertas da campanha do Dia das Crianças: 
https://drive.google.com/file/d/1c98VfJkLfJ1snoZuanWax4ml6_2U-dnh/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1HyL4J3grUAUg0AcyARbxVY0s7UglJ9Hf/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1DLPKiWAwQHzY92wO8lRTbGZV6AQM1zFf/view?usp=sharing 

 
2) Link para baixar a arte aberta da caixa: 
https://drive.google.com/file/d/1Pkv5PfUlSrCUsB1YHM-
GH1k6vjNS7Ecs/view?usp=sharing 
 
3) Link para baixar as imagens editadas com as logos do Sistema AABB:  
https://drive.google.com/drive/folders/1i37Fwptuzlx9BXzzAlEUVWVTvqo75HzJ?usp=sharing 
 
 

Atenciosamente, 
  
FENABB – Federação Nacional de AABBs 
Conselho de Administração 
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