Observações Importantes

COMUNICAÇÃO
A escolha de uma assessoria de imprensa do evento, quando possível, é muito importante, em face
das oportunidades de divulgação do Mutirão de Natal em nível local ou ainda como desdobramento
de matérias veiculadas no âmbito nacional.
DOAÇÃO EM DINHEIRO
Toda a doação em dinheiro deve ser depositada numa conta corrente, que deverá ser aberta
especialmente para o Mutirão de Natal, controlada pela Igreja local. Uma cópia do comprovante do
depósito bancário deverá ser entregue ao doador (pessoa física).
As doações de pessoas jurídicas (empresas) são dedutíveis do Imposto de Renda, cujo comprovante
do depósito efetuado pelo doador deverá ser acompanhado do recibo legal da Instituição Adventista
(o recibo legal é fornecido pela ADRA da Associação local - Anexo 7). Toda a soma apurada em
dinheiro deve ser integralmente utilizada para compra de alimentos, não podendo jamais ser utilizado
para qualquer outro fim.
COMPRAS
As compras deverão ser feitas para a formatação de cestas básicas na véspera do Natal ou, regulares
para o ano todo, atendendo aos necessitados da região. Deve-se buscar o menor preço nos
atacadistas ou grandes supermercados da cidade (Anexo 8).
MATERIAL PARA AS EQUIPES REALIZAREM A CAMPANHA
Folhetos, Apostilas ou Pastas podem ser preparados para abordar doadores. Deve ser usado também
o vídeo/CD preparado especialmente para isto, além do envelope, formulário e a carta com detalhes
locais. Outro instrumento importante é o site do Mutirão de Natal. (www.mutiraodenatal.com.br)
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS
Recomenda-se que a distribuição de alimentos siga o seguinte critério de prioridade:
1. Necessidades locais da ADRA da igreja promotora (carentes cadastrados).
2. Entidades do bairro ou região, escolhidos pela própria igreja. As entregas devem ser feitas
mobilizando as equipes do Mutirão e os doadores em data, hora e local pré-determinados.
3. ADRA da Associação que deve ter uma reserva para um socorro em calamidade, 20% é um bom
percentual.
4. Outras.
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CONTABILIDADE DE RESULTADOS
Toda e qualquer doação deve ser devidamente registrada pela ADRA-local.
Relatório registrando a quantidade arrecadada de alimentos, roupas, brinquedo, etc. deve ser
encaminhado a Associação local, departamento ADRA, para consolidar o relatório nacional até
o dia 10/12/2004. A grande festa de encerramento nacional acontecerá este ano no dias 11/12 no
Rio de Janeiro e 12/12 em São Paulo. Vocês devem encerrar no 1º final de semana de dezembro. O
2º final de semana será o encerramento Nacional.
INFORMAÇÕES, SUGESTÕES OU DÚVIDAS
Qualquer dúvida, sugestão ou necessidade, entre em contato com a ADRA da União Este,
independente do Estado ou região do Brasil que você pertença. Existe total interesse em ajudar as
igrejas, escolas e outras entidades a realizarem o Mutirão de Natal.
Anexos, Música, Fotos, e outros downloads podem ser feitos através do site:
www.mutiraodenatal.org.br
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