
Os membros da Danbury Food Collaborative es-
tao fazendo as precaucoes de seguranca e hi-
giene para proteger a saude dos participantes, 
voluntarios e funcionarios. As despensas de 
comida  tem mudado de “ despensa para es-
colher” a “despensa com sacos pre-embalados” e 
estao mudando os processos para permitir o dis-
tanciamento social e permitir as melhores practi-
cas sanitarias. 

Pontos de Distribuição de Alimentos 
A maioria dos pontos de distribuição de alimentos 
provindenciam alimentos como,(Macarrão, enlata-
dos,etc.) como alimentos frescos quando disponí-
vel. 

Associação Religiosa da Comunidade 
24 Delay St., Danbury, CT / 203-792-9450 
Aberto: Cada Sexta-Feira  
Alimentos são são distribuídos às 12:00pm 
Elegibilidade: Todos. 
Documentos necessários: Nenhum. 
Frequência de visitas: Sem restrições. 

Comunidade de Distribuição de alimentos em 
Bethel 
141 Greenwood Avenue, Bethel, CT  
203-947-1754 
Aberto: 1ª e 3ª terças-feiras, 1:30pm-4:30pm, so-
mente com agendamento. 
Elegibilidade: Prioridade e para residentes de 
Bethel. 
Documento precisado: Prova de endereço. 
Frequência: Duas veces por mês 
Brookfield Social Services 

100 Pocono Rd, CT 203-775-7312  

Aberto: Terça-feira, das 9h30 às 11h. 
Elegibilidade: A prioridade é para residentes de 
Brookfield. 
Documentos necessários: verificação de 
endereço. 
Frequência de visitas: Varia 
 
 

Community Action Agency of Western CT  
10 Aaron Samuels Blvd., Danbury, CT  
203-744-4700 ext. 105 
Aberto: Quinta-Feiras, 1-4 da tarde. 
Elegibilidade: Individual/ Familiar com renda 
abaixo de 235% de limite federal da pobreza. 
Documents necessários: Documento com Foto, 
verifição de renda 
Frequência: Uma vez ao mês. 
Daily Bread Distribuição de alimentos  
25 West St., Danbury, CT  
203-826-8252  
Aberto: Terça-Feira e Sexta-Feira, 9:30-11:00 
da manha 
Elegilibilidade: Todos. 
Documento precisado: Documento com foto, 
verifição de endereço. 
Frequência: Duas vezes ao mes. 

Interfaith AIDS Ministry 

54 Main St., Danbury, CT / 203-748-4077 
Aberto: Quinta-Feira, 11 am-4 pm. 
Elegibilidade: Individual/familias infectadas/
affetadas por HIV/AIDS. 
Documentos necessários : Forma assinada pelo 
médico comprovando que tem HIV/AIDS. 
Frequência: A cada 2 Semanas. 

Jericho Food Pantry 
22 Maple Ave., Danbury, CT 
203-794-2433 
Aberto: Sexta-feira, distribuição começa às 13h 
Elegibilidade: Somente residentes de Danbury.  
Todos são aceitos na primeira visita, com docu-
ment com foto. Depois da primeira visita, tem 
que ter um voucher para ter accesso ao alimen-
to. Por favor ligue para marcar um horário. 
Documentos necessários: Documento com foto, 
verifição de renda, verifição de endereço, certi-
dao de nascimento dos filhos abaixo de 18 
anos.  
Frequência: Um vez ao mês. 
 
 

New Hope Baptist Church 
10 Aaron Samuels Blvd., Danbury, CT 06810 
(203) 748-5461  
Aberto: segunda quarta-feira do mês às 8h 
Documentos necessários: Nenhum. 
Frequência de visitas: Sem restrições. 
Purple Heart Ministries 
30 Elm St., Danbury, CT / 203-947-2141 
Aberto: Quarta-feira, a distribuição começa as 2 
hs da tarde 
Elegibilidade: Todos 
Documentos necessários : Nenhum 
Frequência: Sem restrições. 
The Salvation Army Emergency Assistance 
Food Pantry 
15 Foster St., Danbury, CT / 203-792-7505 
Despensa de comida: As quarta-feira das 9 da 
manha – 12 hs meio dia 
Fila de comida: As quarta feira e sexta-feira das 
9 da manha – 12 hs meio dia 

Elegibilidade:  Residentes de Danbury  
Documentos precisados:  ID com foto, Prova de 
endereço, numero de pessoas na familia 
Frecuencia: Despensa de comida: uma vez ca-
da 30 dias 
Fila de comida: uma vez por semana 

Victory Christian Center Food Pantry  
23 Eden Dr., Danbury, CT  
203-778-4444 
Aberto: Aos Segunda-Feira as 1:30 da tarde 
Elegibilidade: Qualquer pessoa nas redondezas 
de Danbury. 
 Documentos necessários: documento com fotio 
e prova de residência. 
Frequência: Sem restrições. 
Walnut Hill Community Food Pantry 
156 Walnut Hill Rd., Bethel, CT / 203-796-7373 
https://walnuthillonline.org/serving-our-
community 
Aberto:  14 e 28 de outubro, 11 e 25 de novem-
bro, 9 e 23 de dezembro às 17h30  
gibilidade: Todos 
Documentos necessários : Nenhum 
Frequência: Sem restrições. 

MOBILE FOOD PANTRIES/ 
DESPENSAS DE COMIDA MOVEIS 
O Horario da Connecticut Food Bank “Despensa 
De Comida Movel” e sujeito a mudanças e se 
atualiza continuamente. Para mais informaçoes 
veja no www.ctfoodbank.org e faça um click no 
“Mobile Food Pantry schedule” da pagina inicial 
Ou ligue 203-741-9752 
 
Congragate Refeições 
Congregate refeições  oferencem refeições pre-
paradas. Algumas oferencem produtos para le-
var para casa. 

Catholic Charities Morning Glory Program 
11 Spring St., Danbury, CT   /  203-349-2428 
A Morning Glory serve “grab and go” sacos de 
comida para café da manhã das 7h30 às 9h 
Dorothy Day House of Hospitality 
11 Spring St., Danbury, CT 06810  / 203-743-
7988 
Aberto: a cozinha serve “grab and go” sacos de 
comida para viagem diariamente das 15:00 às 
16:30  
Eligibilidade: Todos. 
Documentos necessários: Nenhum. 
Frequência: Sem restrições. 

Sacolas de Comida Entreges 

Hillside Food Outreach  
39 Old Ridgebury Rd., Suite 16, Danbury, CT 
203-702-4881  
Hillside faz entregas em domicílio a pessoas em 
quarentena na área de Danbury. 
Documentos necessários: Nenhum.  
Frequência: Entregas de emergência disponíveis 
conforme necessário. 
hillsidefoodoutreach.org. 

. 

 

 

  Guia de Comida para Danbury 
Para mais informações, ou para doar comida, por favor 
entre em contato com as agências diretamente ou  
ligue para United Way (203)-883-0879. Para mais  
informações, sobre  recursos na commcomunidade 
ligue  2-1-1 ou  www.211.ct.org 
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DANBURY PUBLIC SCHOOL MEALS 
A partir de 9/8/20, refeições para viagem es-
tarão disponíveis todos os dias letivos das 
12h00 às 14h00 nas escolas listadas abaixo 
para qualquer aluno matriculado nas Danbury 
Public Schools (DPS).  
  
A cada dia letivo, um café da manhã completo e 
almoço estarão disponíveis. O aluno não pre-
cisa estar presente para receber as refeições. O 
pai ou responsável pode pegar refeições para 
seu filho. Dirija até a entrada principal da escola 
e uma refeição será entregue a você. Estações 
estarão disponíveis para walk-ups.  
  
Para fins de verificação e antes de uma refeição 
ser entregue, a equipe será solicitada a verificar 
a ID do aluno do DPS. Se não houver um docu-
mento de identidade disponível, a equipe solici-
tará o nome do aluno.   Os locais e os horários 
podem mudar. Verifique o site do DPS em 
www.danbury.k12.ct.us para obter informações 
atualizadas. Se você tiver alguma dúvida ou 
preocupação, envie um e-mail para school-
lunch@danbury.k12.ct.us 

 
Broadview Middle School, 72 Hospital Avenue 
Rogers Park Middle School, 21 Memorial Drive 
Westside Middle School, 1 School Ridge Road 
Ellsworth Avenue Elementary, 53 Ellsworth Ave 
Great Plain Elementary, 10 Stadley Rough Road  
Hayestown Elementary, 42 Tamarack Road  
King Street Intermediate School, 151 South King  
King Street Primary School, 151 South King St 
Mill Ridge Primary School, 49-A High Ridge Rd 
Morris Street Elementary, 28 Morris Street  
Park Avenue Elementary, 82 Park Avenue  
Pembroke Elementary, 34 1/2 Pembroke Road  
Shelter Rock Elementary, 2 Crows Nest Lane  
South Street Elementary, 129 South Street  
Stadley Rough Elementary, 25 Karen Road  
AIS Magnet School, 201 University Boulevard 

WIC  - Danbury (Mulheres, bebês e crianças) 
203-456-1410 Consultas somente por telefone. Horá-
rio de funcionamento: Segunda-feira, terça-feira, quinta-
feira, sexta-feira: 8:00 às 16:30, quarta-feira, das 8:00 às 
18:00, primeiro sábado de cada mês: 8:30 às 14:30 
Serviços: 
- Tempo individual para conversar com um nutricionista 
ou profissional treinado sobre sua dieta ou a dieta de 
seu filho. 
- Suporte e informações sobre amamentação. 
- Encaminhamento para serviços de saúde e/ou outros 
serviços sociais. 
- Um cartão eWIC para comprar alimentos saudáveis 
para você ou seus filhos. 
Elegibilidade: 
- Mulheres grávidas (durante a gravidez e até 6 sema-
nas após o nascimento ou após o término da gravidez). 
- Mulheres que estão amamentando (até o primeiro 
aniversário do bebê). 
- Mulheres pós-parto que não estão amamentando (até 
6 meses após o nascimento do bebê ou após o término 
da gravidez). 
- Bebês * (até o 1º aniversário). 
- Crianças * até o quinto aniversário 
* Pais, avós, pais adotivos ou outros cuidadores podem 
solicitar 
Requisitos: 
- Morar em Connecticut, porém não há necessidade de 
ser cidadão dos EUA. 
- Realizar a avaliação nutricional com a equipe do WIC. 
- Satisfazer os limites de renda do WIC, definidas ou 
abaixo de 185% do limite federal de renda da pobreza. 

SE VOCÊ DESEJA AJUDAR 
Doações: você pode doar para a Danbury Food 
Collaborative no site www.uwwesternct.org/
danburyfoodcollaborative 
Você também pode doar diretamente para os 
depósitos de alimentos listados nesse guia. 
Voluntários: se você desejar ser voluntário para 
entrega de alimentos aos confinados ligue para 
Stacy Schulman no 203-826-8479 or mande 
mensagem para  
stacy.schulman@uwwesternct.org 

 Guia de Comida para Danbury 
Para mais informações, ou para doar comida, por favor 
entre em contato com as agências diretamente ou  
ligue para United Way (203)-883-0879. Para mais  
informações, sobre  recursos na commcomunidade 
ligue  2-1-1 ou  www.211.ct.org 
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RECURSOS ALIMENTARES PARA IDOSOS 

Sacolas de Comida Entreges 
39 Old Ridgebury Rd., Suite 16, Danbury, CT 
203-702-4881  
Hillside faz entregas em domicílio a pessoas 
em quarentena na área de Danbury. 
Documentos necessários: Nenhum.  
Frequência: Entregas de emergência disponí-
veis conforme necessário. 
hillsidefoodoutreach.org. 

Homebound Seniors/ Idosos Em Casa 
Idosos em Danbury que precisem de comida 
ou mantimentos entregues podem entrar em 
contato com Connecticut Community Care no 
telefone 203-591-5485. 

Se voce esta isolado em casa com mais de 60 
anos e que não esteja participando do pro-
grama CT Homecare Program e gostaria de 
receber seu mantimentos em casa, ligue para 
Western CT Area Agency on Aging nos númer-
os  800-994-9422 ou 203-757-5449. Eles provi-
denciarão um suprimento de duas semanas a 
ser entregue para idosos isolados em casa. 
 
Danbury Senior Center at Elmwood Hall 
10 Elmwood Place, Danbury, CT 06810 
203-797-4686  
O Danbury Senior Center era um congregação 
de comida para idosos. Agora 4 de cada 5 re-
feicoes estão sendo entregues para os idosos 
de Danbury duas vezes por semana. Ligue 
para o Senior Center no número 203-797-
4686. 

 

 

Farmers’ Markets/Feira dos Agricultores 
Danbury Farmers’ Market 
Danbury Railway Museum, 120 White St. 
203-791-1711 
Aberto aos Sexta-Feira das 10 da manha até 
as 1400 hs 19 de Junho ate 30 de Outubro 
visite www.DanburyFarmersMarket.org ou      
FaceBook: DanburyConnecticutFarmersMarket  
Aceita SNAP, WIC, Community Certificates. 
Corresponde  sem limite $1 por $1 para SNAP, 
ate $9 para WIC e Senior Farmer Market Nutri-
tion Program vouchers. 
Precisa Prova de Veteranos e Senior Discount 
Program.  
Documentos necessários: Nenhum. 
Frequência:  Sem restrições 
Comida: Alimentos frescos e locais. 

 

Food Rescue US   
P.O. Box 1316, Norwalk, CT 06856-1316 
(800) 280-3298 ext 10 
O município de Fairfield está providenciando 
refeições individuais a seus associados do 
serviço social juntamente com doações de ali-
mentos em excesso. Por favor contactar Dan-
ielle Blaine (danielle@foodrescue.us) se você 
desejar ser voluntário ou caso sua organização 
estiver  
interessada em receber doações de alimentos 

 End Hunger Connecticut!  
Central de atendimento SNAP 
www.endhungerct.org 
End Hunger Connecticut! é uma organização 
de Connecticut contra a fome e para a 
segurança alimentar. A End Hunger 
Connecticut! fornece ajuda com cadastro do 
SNAP (cupons de alimentos) e 
redeterminações. Para obter ajuda com seu 
cadastro, ligue para End Hunger CT! Para in-
formações sobre o SNAP: 866-974-7627 (fala 
espanhol e inglês). 866-974-SNAP 
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