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Doação de Alimentos

Nesta cartilha, você encontra informações 

objetivas sobre a forma correta 

de doar alimentos, os procedimentos 

que devem ser seguidos e o que deve ser 

evitado na hora de dar a sua contribuição.

Também há informações sobre 

quem pode doar, 

os pontos de arrecadação e 

um pouco sobre a história

  do Banco Municipal de Alimentos.

Tudo para que você possa exercer a

 sua solidariedade de forma consciente 

e responsável,

 contribuindo com quem mais precisa. 

Desde já, agradecemos sua solidariedade!
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Doação de Alimentos

CEASA CAMPINAS

É muito importante saber 

o que e como doar,

pois devemos

cuidar daqueles que

recebem esses alimentos.

A doação de alimentos

é um ato generoso, que

ajuda a combater a fome.



O que você pode doar

Além desses, que são os mais habituais, 

você também pode doar muitos outros!
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ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS

Feijão 

Farinha 

Leite 

Óleo

Macarrão

Achocolatado 
tomate

Extrato de

Sal 

Açúcar Arroz



Embalagens 

PRODUTOS

Alimentos

enlatados 

Alimentos

conservados

em vidros 

Leites e

derivados 

Sucos e  

bebidas

não alcoólicas 

Dentro da validade

Embalagens íntegras, não

devem estar enferrujadas,

amassadas ou estufadas

Dentro da validade

Embalagens íntegras

Sem trincas no vidro

Tampas não devem estar 

enferrujadas ou amassadas

Dentro da validade

Embalagens íntegras, não

devem estar enferrujadas, 

estufadas ou com vazamentos

Dentro da validade

Embalagens íntegras, não

devem estar estufadas

CARACTERÍSTICAS
IMPORTANTES 
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CARACTERÍSTICAS

IMPORTANTES 

Embalagens 

Amido de milho

Fubá

Farinha de trigo

Farinha de milho

Farinha de mandioca 

Arroz 

Feijão

Aveia

Macarrão

Milho 

Centeio

Lentilha 

Ervilha

Grão de bico 

Dentro da validade

Embalagem íntegra

Sem furos ou rasgos

Sem mofo ou caruncho

Dentro da validade

Embalagem íntegra

Sem furos ou rasgos

Sem mofo ou caruncho
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PRODUTOS CARACTERÍSTICAS
IMPORTANTES 



Alimentos Perecíveis

CEASA CAMPINAS

Panificados e

 bolos

Devem estar sempre embalados

e íntegros

As embalagens devem conter

data de fabricação e data de

validade e/ou data do

embalamento do produto

Peso ou volume do produto

Evitar com recheio 

e cobertura 

Ausência de mofos, manchas,

partes murchas, amassadas e 

sinais de apodrecimento
Frutas,

legumes e 

verduras

PRODUTOS
CARACTERÍSTICAS

IMPORTANTES 



O que você não pode doar

Sobras de alimentos preparados e/ou 

manuseados

Alimentos com data de validade vencida

Alimentos com cheiro desagradável

Alimentos com embalagens 

amassadas, enferrujadas, estufadas ou 

com vazamentos

Bolachas e biscoitos muito quebrados

Alimentos sem embalagens originais
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Onde e como podemos doar 

 Campanhas de arrecadação

 Eventos esportivos, culturais

e de turismo

Banco Municipal de Alimentos

 (Ceasa Campinas)

CEASA CAMPINAS

Se você é uma pessoa física ou jurídica 

e não sabe como doar, entre em contato

 com o Banco Municipal de Alimentos 

pelo telefone (19) 3746-1063.



CEASA CAMPINAS

 

O Banco Municipal de Alimentos de Campinas 

é um programa da Prefeitura de Campinas 

vinculado às Políticas de Abastecimento

 e Segurança Alimentar e de Assistência Social, 

com gestão e estrutura na Ceasa Campinas.

O foco do programa é a doação de alimentos, 

que são arrecadados em parceria 

com supermercados, empresas, eventos esportivos, 

culturais e de turismo, universidades, CONAB 

e outros possíveis parceiros.

Realiza uma avaliação técnica em todos os alimentos

coletados, a fim de garantir a qualidade dos mesmos.

Tem cadastradas mais de uma centena de 

entidades assistenciais, que atendem 

crianças, jovens, idosos, deficientes, 

dependentes químicos, entre outros.

BANC MUNICIPAL E

ALIMENTOS
C  A  M  P  I  N  A  S 



CEASA CAMPINAS

www.ceasacampinas.com.br
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