
Sobre o X-LAB: 
 
Somos uma iniciativa que desenvolve vários projetos em Juiz de Fora para pessoas em situação de 
vulnerabilidade social e financeira, seguindo os princípios FREE, FAST, FUN e FANTASTIC, ou seja, 
agimos com projetos elaborados de forma rápida, divertida, sem colocar a mão no bolso e visando 
entregar resultados épicos. Segue aqui o nosso portfólio, para você ver alguns resultados dos últimos 
anos! 
 
Nossa metodologia de ação foi idealizada pelo Edgard Gouveia Júnior, arquiteto e urbanista 
pós-graduado em jogos cooperativos, que dedica sua trajetória a mobilizar crianças, jovens e adultos 
pelo mundo, através de jogos virtuais, gincanas e ações coletivas que resultam em pequenas revoluções 
comunitárias.     
 
Ao longo dos seus 4 anos de atuação, foram realizadas diversas campanhas 
de doação, passando por doação de sangue, arrecadação de ovos de páscoa, material escolar, 
alimentos, livros e materiais de construção. Além disso houveram projetos e execução de revitalização e 
reforma em instituições sociais e espaços públicos, como o Educandário Carlos Chagas, o Instituto 
Padre João Emílio, a Sociedade Beneficente Mão Amiga e o Centro Cultural Amadeu Rossignoli. 
 
Nesse contexto de pandemia, o X-Lab está atuando na mitigação de impactos negativos provocados 
pelo isolamento social. Estão sendo realizadas campanhas para arrecadação de alimentos, materiais de 
limpeza e higiene pessoal para famílias em situação de vulnerabilidade social.   
  
 
Sobre a campanha: 
 
ALIMENTE SORRISOS 
 
A campanha de arrecadação de alimentos continua e junto com ela traremos mais 
prêmios de diferentes empreendedores juizforanos, para realizar MAIS UM SORTEIO! 
  Todas as pessoas que contribuiram financeiramente até o dia 10/06 também estarão 
concorrendo ao segundo sorteio, junto àqueles que realizaram a doação após o dia 10/06. 
O segundo sorteio terá data divulgada em breve. 
⠀Até lá seguimos com as arrecadações, pois ainda não alcançamos o dinheiro necessário 
para atender a todas as 100 famílias que estão necessitando! As formas de doação 
continuam as mesmas: 
⠀ 
Para doar na vakinha acesse: https://abacashi.com/p/alimentando-sorrisos 
Para doar pelo Picpay acesse:  https://app.picpay.com/user/alimentesorrisosjf ou busque por  
@alimentesorrisosjf  
 
Contas bancárias para doação: 
Banco do Brasil: Nayara Coury de Rezende -- CPF: 126.583.046-09 -- Agência: 3139-9 -- Conta: 
40462-4 
Nubank: Marina Gouvea Souza -- CPF: 438.853.198-70 
 
Quer ficar por dentro da campanha? Para mais informações acompanhem nossas redes: 
Instagram: https://www.instagram.com/xlabjf/ 
Facebook: https://www.facebook.com/xlabjf/ 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCPfziyOjdNVtqSyAx4Nngrg 
⠀ 
Pontos de coleta: 
1) Rua Vicente Adão Botti, nº 65, apt 301, Edifício Panorama, Bom Pastor, Juiz de Fora - 
MG (Lorena ou Álvaro) 
2) Rua Dom Viçoso, nº 143, apt 401, Alto dos Passos, Juiz de Fora - MG (Samara) 
3) Rua Marechal Deodoro, nº 1105, apt 502, Centro, Juiz de Fora - MG (Marina) 
4) Rua Abrahão Altaf, nº 04, Francisco Bernardino, Juiz de Fora - MG (Letícia)   
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