
 
 
 

Campanha “Todas Pelo Maranhão – MESA CHEIA” 
 

 
DO REGULAMENTO E PROTOCOLO DE ENTREGA DE CESTAS-BÁSICAS 

 

O presente documento visa estabelecer o REGULAMENTO e o 
PROTOCOLO de entrega das cestas básicas da Campanha “Todas Pelo Maranhão 
– MESA CHEIA” (“Campanha”), promovida pelo Instituto do Bem do Estado 
Maranhão e pela Associação Mulher Empresária de São Paulo (SP). 

 

1. DO OBJETIVO 
 

a) O objetivo da “Campanha” é captar doações de pessoas físicas, 
entidades e/ou empresas para promover a entrega de cestas básicas às mulheres, 
líderes de família, residentes no Estado do Maranhão, principalmente, nas 
cidades mais necessitadas. 

 
2. DA PARTICIPAÇÃO  

 
a) Podem participar da “Campanha” todas e quaisquer pessoas, físicas 

ou jurídicas, públicas ou privados, nacionais ou estrangeiras, que, por livre e 
espontânea vontade, tenham o desejo de oferecer contribuição, decorrente de 
atos lícitos e compatíveis com a finalidade do instituto e com este Estatuto Social. 

b) O serviço voluntário será exercido mediante a celebração do 
“Termo de Voluntário(a)” (ANEXO I) com as entidades supracitadas. 

c) Com a leitura e concordância de todos os itens deste documento, 
o(a) voluntário(a) declara aceitar todos termos estabelecidos, sem reservas. 

d) Uma vez assinado, o termo deverá ser encaminhado para o e-mail: 
institutodobem2020@gmail.com. 

e) Fica estritamente PROIBIDO fazer ou permitir o uso promocional 
desta ação social para fins eleitoreiros, em favor de candidato, partido, coligação, 
ou para promover líderes de associações, organizações comunitárias, entidades 
de quaisquer naturezas, tais como religiosas, governamentais, sindicatos etc. 

f)  As ações NÃO poderão ser executadas por entidade nominalmente 
vinculada a candidato por esse mantida. 

 
 



 
 

3. DA DIVULGAÇÃO 
 

a) A divulgação da entrega será feita por meio das redes sociais oficiais 
do Instituto do Bem do Estado do Maranhão e da Associação da Mulheres 
Empresárias de São Paulo, podendo ser compartilhada em perfis particulares de 
voluntário(a)s, ou, espontaneamente divulgadas, com a devida menção aos 
responsáveis oficiais pela “REALIZAÇÃO” da campanha “Todas Pelo Maranhão – 
MESA CHEIA” (“Campanha”); 

b) Além da divulgação em redes sociais, também poderão ser 
concedidas entrevistas à rádio, televisão e outros meios de comunicação, pelas 
Lideranças responsáveis pelas entregas nas cidades e locais acolhidas pelo 
programa, ressalvado o direito de imagem e marca da Instituto do Bem do Estado 
Maranhão e pela Associação Mulher Empresária de São Paulo (SP), que deverá 
constar na fala, texto, vídeo ou qualquer outro meio comunicado, como 
responsáveis oficiais pela “REALIZAÇÃO” da campanha “Todas Pelo Maranhão – 
MESA CHEIA” (“Campanha”); 

c) O descumprimento desses dispositivos poderá acarretar na rescisão 
do Termo de Adesão do Serviço Voluntário, sem prejuízo das possíveis sanções 
civis, administrativas e penais cabíveis; 

 
4. DAS DOAÇÕES 

 
a) A doações poderão ser financeiras, feitas via crowdfunding 

(Plataforma Kickante), ou por meio da entrega de alimentos e/ou materiais de 
higiene. 

b) Serão aceitos alimentos de qualquer tipo perecível, em bom estado 
para montagem das cestas individuais, bem como recursos, decorrente de atos 
lícitos e compatíveis com a finalidade do instituto e com este Estatuto Social, que 
serão revertidos através da compra de alimentos. 

 
5. DA DISTRIBUIÇÃO  
 
A Campanha é constituída da seguinte forma: 
 
a) Cada cidade cadastrada terá o mapeamento das famílias feito pela 

Secretaria da Mulher do Estado do Maranhão, podendo o programa alcançar 
famílias de municípios vizinhos; 



 
 

b) As entregas serão realizadas, obrigatoriamente, com a presença do 
Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão e/ou da Polícia Militar do Estado do 
Maranhão, da Secretaria da Mulher do Estado do Maranhão, e voluntárias 
inscritas na “Campanha”. 

 
c) A quantidade de cestas a serem liberadas para doação em cada 

município dependerá (i) da disponibilidade das arrecadações, que não poderão 
comprometer a entrega nas demais cidades (ii) do mapeamento do número de 
famílias realizado pela Secretaria da Mulher do Estado do Maranhão, e (iii) da 
previsão de arrecadação. 

 
6. DO PROTOCOLO DAS ENTREGAS 

 
a) A “Campanha” tem o objetivo de atender às inscrições recebidas 

por cada cidade e região entorno da mesma, fazendo com que chegue às mãos 
de todas/todos que neste momento precisam imensamente desta ajuda. 

 
b) Neste momento de pandemia o gesto de solidariedade precisa de 

alguns cuidados especiais, portanto, as voluntárias e todos os envolvidos no ato 
da entrega deverão respeitar todos os itens abaixo: 

 
I. Ter álcool 70% (líquido ou em gel) para higienizar as mãos, 

repetidamente, ao longo da entrega das doações. 
II. As entregas deverão ser feitas em áreas abertas, arejadas; 

 
III. Todos o(a)s entregadores deverão usar máscaras, durante todo o 

período das entregas; 
IV. Manter o distanciamento do destinatário; 
V. Evitar o aperto de mãos ou contato físico; 

VI. Ter cuidado especial nas entregas aos idosos; 
 

c) Durante as entregas, o(a) voluntário(a) poderá usar camisa 
confeccionada com a arte/logomarca oficial da “Campanha” na parte da frente. 
Caso queira, na parte de trás da camisa, poderá inserir a logomarca da empresa 
doadora, vinculada ao(à) voluntário(a), como “APIOADOR”, devendo constar o 
Instituto do Bem e a Associação Mulher Empresária de São Paulo como 
“REALIZAÇÃO”. 



 
 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Esta Campanha é de responsabilidade social do Instituto do Bem do 

Estado do Maranhão e da Associação da Mulher Empresária de São Paulo (SP), 
que visa promover a doação de cestas básicas em todos os 217 (duzentos e 
dezessete) municípios do Estado do Maranhão. 

Fica estabelecido que, até o dia 05 (cinco) de cada mês, a Diretoria 
Financeira do instituto apresentará a prestação de contas das doações.  

E assim, por ser expressão da verdade, firmamos o presente para que 
se produza os devidos efeitos legais na forma da Lei. 

 
 

São Luís Maranhão, 27 de Maio de 2020. 
 
 

 
 

Ana Cristina Brandão Feitosa 
 

Presidente do Instituto do Bem 
 
 
 
 
  


