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1º Construa um comitê ou coalizão de organizações, micro e pequenas empresas, e outros líderes comu-
nitários para que construam juntos uma mobilização pelo #doasorocaba #diadedoar na sua comunidade;

2º Se você fala inglês, descubra como Baltimore, nos Estados Unidos, transformou a cidade na 
campanha do #diadedoar.  Acesse o e-book para ver as dicas e sugestões. Ou conheça então o 
exemplo de #doasorocaba #diadedoar, um movimento parecido, para promover a solidariedade 
na cidada de Sorocaba.

3º Comece uma hashtag, algo como #diiadedoarSP,  #diadedoarRJ ou #doasorocaba para mobilizar a 
comunidade local.

4º Solicite ao prefeito para proclamar oficialmente o #diadedoar na cidade, ou aprove uma lei na 
Câmara Municipal, instituindo a celebração formal do #diadedoar.  Você pode usar o mesmo texto do 
projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa de São Paulo,

5º Faça parcerias com empresas locais, de todos os portes para realizar eventos que celebrem 
a doação e as organizações locais;

6º Organize um dia de limpeza comunitária - chame voluntários para que trabalhem em projetos 
de embelezamento da vizinhança;

7º Abra as portas da cidade, da prefeitura, dos órgãos públicos para receber doações para 
as ONGs locais;

DOASOROCABA.COM.BR

A administração pública também pode participar do #doasorocaba #diadedoar!
Veja abaixo algumas das dicas que preparamos especialmente para vocês:

O #doasorocaba #diadedoar é de todos, e conta com o apoio de todos.
De iniciativa em iniciativa, de ato em ato, de gesto em gesto, este dia 3 de dezembro pode fazer a 
diferença para a vida de muitas pessoas por intermédio da doação de recursos às ONGs,  Associações 
e Instituições especializadas.

Seja sustentável.  Antes de produzir qualquer material impresso, calcule a quantidade para que tudo seja 
utilizado antes e durante o #doasorocaba #diadedoar 2019.

Atencao:Atencao:Atencao:


