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Esta edição do Relatório Social do Instituto Stop Hunger traz as
ações do ano de 2020 e do primeiro semestre de 2021. A partir
do próximo relato, o período considerado será o do ano-fiscal da
instituição mantenedora Sodexo, de setembro de um ano a agosto
do ano seguinte.
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MENSAGEM DA PRESIDENTE DO
INSTITUTO STOP HUNGER BRASIL

Inovar
para
ajudar
quem
precisa
Andreia Dutra

Presidente do Instituto
Stop Hunger Brasil

O

Instituto Stop Hunger fortaleceu ainda mais sua missão em atuar de forma sustentável por um mundo
sem fome neste ano tão desafiador, reforçando sua crença de que a qualidade de vida começa
quando as necessidades básicas das pessoas são atendidas. Nós nos reinventamos, inovamos
e, mesmo em meio a uma crise em que todas as prioridades pareciam ter mudado, seguimos fortes,
estimulando um sentimento de colaboração em prol dos mais vulneráveis.
Os efeitos sociais da pandemia de Covid-19 provocaram o aumento sem precedentes da pobreza e da fome, e
isso fez nosso trabalho ser ainda mais necessário e imprescindível. O momento exigiu uma atitude ágil de nossa
parte. Nossa resposta imediata foi lançar uma campanha de assistência emergencial com o objetivo de angariar
recursos em apoio às pessoas em necessidade, de comunidades e organizações parceiras. A ação beneficiou
mais de 300 mil pessoas, direta e indiretamente, com a distribuição do recém-lançado Cartão Alimentação Flex
Stop Hunger, uma solução social inovadora em tempos de pandemia.
Apesar de estarmos contentes por termos conseguido apoiar tantas pessoas quando a situação assim
se impôs, nosso propósito, cada vez mais, cresce para além do assistencialismo. Continuamos investindo
em iniciativas que busquem priorizar projetos autossustentáveis e que contribuam para uma alimentação
mais saudável. Buscamos capacitar as pessoas em situação de vulnerabilidade social e estimular sua
independência, especialmente as mulheres, a fim de assegurar uma vida digna e autônoma para todos.
A Organização das Nações Unidas (ONU), em diversos estudos, demonstra que a mulher desempenha
um papel fundamental para o atingimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) até 2030,
principalmente em relação à erradicação da fome e da desnutrição no mundo. Por isso, a cada ano, nossa
atuação no eixo do empoderamento feminino se fortalece nas comunidades onde atuamos.
Dois exemplos do nosso comprometimento com essa estratégia são os projetos AgroFavela ReFazenda, uma
horta comunitária que realiza oficinas sobre cultivo de hortaliças e distribui o que é colhido à comunidade, e
Cozinha Escola, que treina mulheres para se tornarem cozinheiras, ajudantes de cozinha e empreendedoras
gastronômicas. Essas iniciativas, inclusive, fazem parte dos cinco projetos brasileiros com foco no
empoderamento de mulheres aprovados para receber investimento da Stop Hunger Global.
Ao encerrar este ciclo de 2020 e do primeiro semestre de 2021, reforço que nosso principal objetivo com
as ações do Stop Hunger no Brasil é ser um agente de transformação social que gera impactos positivos
não apenas para aqueles que necessitam, mas para o ambiente e a sociedade. Para isso, temos ainda
alguns desafios para o futuro. Expandir o número de beneficiários e de instituições atendidas é apenas um
deles. Queremos também desenvolver novos projetos, fortalecendo e ampliando as parcerias que temos
com empresas e instituições e, principalmente, engajar e sensibilizar ainda mais a sociedade, para que mais
pessoas participem de ações de voluntariado e sigam conosco na missão de combater a fome.
Com tudo o que fizemos e ainda estamos por realizar, nosso maior aprendizado é perceber que temos
potencial para ir muito além do que imaginávamos. Com o esforço e a união de todos, fazemos a diferença.
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MENSAGEM DO VICE-PRESIDENTE DO
INSTITUTO STOP HUNGER BRASIL

Juntos, conseguimos
ir mais longe
S

eria inaceitável pensar sobre o sucesso das organizações apenas levando em conta seus resultados
financeiros. É preciso considerar também o que elas trarão para a sociedade. Essas palavras de Sophie Bellon,
chairwoman do grupo Sodexo, refletem bem o caminho que a empresa segue em sua missão de contribuir para
o desenvolvimento econômico, social e ambiental das comunidades, regiões e países onde atua.
É por isso que a Sodexo Benefícios e Incentivos tem a responsabilidade corporativa em seu DNA. Assim, procura
despertar e estimular o espírito de servir em seus colaboradores, a partir de ações e discussões voluntárias. Essa
vontade de ajudar vem de muito tempo. Prova disso é o fato de a empresa ser mantenedora do Stop Hunger há mais
de dez anos. Como parte da Sodexo, posso falar com orgulho que, mais do que dar apoio financeiro, colocamos
todo o nosso conhecimento, a nossa operação, os conteúdos de nutrição, saúde e bem-estar que desenvolvemos e,
especialmente, o nosso time a serviço do Instituto e de um mundo livre da fome.

Willian Gil

Vice-presidente
do Instituto Stop
Hunger Brasil

O aprendizado nessa relação é mútuo e constante. Como Sodexo, desenvolvemos cada vez mais nosso potencial
como empresa cidadã e reforçamos a conexão entre as pessoas e a nossa participação na construção de um legado
sustentável, que propicie condições de crescimento para todos. O Instituto Stop Hunger, por sua vez, leva para suas
iniciativas os recursos de que a Sodexo dispõe. Um exemplo é a criação do Cartão Alimentação Stop Hunger, que
foi concebido com a tecnologia da Sodexo. Juntas, as duas instituições converteram esse ativo tecnológico em favor
de uma causa que já alimentou milhares de famílias. Clientes da Sodexo, inclusive, estão fomentando a distribuição
desses cartões pelo País.
O Brasil, apesar de ter uma imensidão de oportunidades a ser exploradas, também tem muitos desafios,
especialmente com as dificuldades surgidas com a pandemia de Covid-19. Há muito trabalho pela frente, e
uma parte da solução se encontra na união das nossas forças com clientes (usuários de cartões Sodexo,
empresas que concedem benefícios e incentivos e estabelecimentos comerciais), parceiros, fornecedores e
a sociedade em geral. Juntos, somos mais fortes e conseguimos ir mais longe.
Já fizemos muito, mas queremos ainda mais. Para construir o futuro com que sonhamos, é preciso
ampliar nossos projetos e resultados e investir na capacitação, principalmente de mulheres
empreendedoras. Afinal, a construção de um futuro melhor, sustentável e com oportunidades passa por
acesso à informação e à educação.
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O compromisso
com a vida
M

ais do que nunca, a pandemia do novo coronavírus levou o Brasil ao limite em vários aspectos,
especialmente no sistema de saúde, no desemprego e na queda de renda da população. Ao
mesmo tempo que observamos a doença se alastrando, vimos a miséria e a fome chegarem a
várias casas do País.
Em relação à saúde, o colapso poderia ser ainda maior se não existisse a atenção domiciliar, o home
care. No contexto da pandemia, esse tipo de cuidado representa uma alternativa de tratamento que
contribui para manter as pessoas em casa, diminuir a propagação do vírus, favorecer a alta precoce,
desafogar os hospitais e aliviar o sistema de saúde. A Pronep Life Care é a marca do grupo Sodexo
que presta esse serviço e passou a integrar o quadro de mantenedoras do Instituto Stop Hunger
Brasil em 2019.

Hyran Godinho
Vice-presidente
do Instituto Stop
Hunger Brasil

No combate à fome, a situação também seria ainda mais difícil se não houvesse instituições como o Stop
Hunger, que, com suas ações, conseguiu suprir a necessidade de alimento de muitas famílias, sem deixar
de tomar os cuidados sanitários para proteger a saúde e a vida de voluntários e beneficiados.
Considero que a Pronep e o Stop Hunger têm muito em comum: atuando na linha de frente, cada um
em sua área, nós tivemos de nos adaptar para manter nosso compromisso de cuidar do outro. Seja
oferecendo cuidados médicos ou uma cesta básica, temos de estar sempre em ação e atentos. Desviar o
foco neste momento não é uma opção para nós.
Para as duas instituições, também cada uma em sua área, a nutrição adequada é fundamental
para a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Mas nós sabemos que a nutrição começa com
a disponibilidade de alimentos. E é por isso que o Instituto Stop Hunger, com o apoio de suas
mantenedoras e de seus voluntários e parceiros, trabalha incessantemente para a erradicação de todas
as formas de desnutrição, a começar pela fome.
Assim, seguimos juntos, dedicados a fazer da vida o nosso mais relevante compromisso.
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Respostas ágeis contra
a fome no mundo
O

desafio de enfrentar a fome no mundo já era imenso antes da pandemia do
novo coronavírus. Diante do cenário provocado pela chegada da Covid-19
ao Brasil, em 2020, tivemos de agir com rapidez e ajustar as prioridades
do Instituto Stop Hunger. Com isso, colocamos um grande foco na assistência
emergencial.

Neste ano tão diferente como foi 2020, nosso compromisso de garantir o acesso a
alimentos seguros, nutritivos e suficientes para todas as pessoas ficou ainda mais
forte. Somamos nossas forças e buscamos o enfrentamento da crise de maneira
sustentável e com engajamento contínuo de nossos stakeholders. Este relatório,
em formato 100% digital, como o momento pede, mostra os nossos esforços para
que a luta contra a fome não cesse.

Davi Barreto

Superintendente
do Instituto Stop
Hunger Brasil

Um dos resultados mais significativos durante esse difícil período foi a criação do
Cartão Alimentação Stop Hunger, uma inovação para nos adaptarmos à situação
de crise e isolamento social e entregar alimentos com segurança. Ele se tornou
um dos principais recursos para atender pessoas em situação de vulnerabilidade
durante a pandemia. No lugar da cesta básica tradicional, quem precisa recebe
o cartão com um diferencial: a possibilidade de comprar produtos perecíveis e
de higiene pessoal e de limpeza, além dos alimentos não perecíveis. A facilidade
de uso é, sem dúvida, outra vantagem, uma vez que é aceito em mercados,
hortifrútis e açougues, entre outros estabelecimentos. Uma solução que abastece
a despensa do beneficiado e movimenta a economia do comércio local.
Nossos desafios não pararam por aí. Algumas iniciativas e programas tiveram de
ser adaptados ao formato on-line, felizmente com sucesso – mas não sem
dificuldades.
Assim, com flexibilidade e muita disponibilidade para ajudar, seguimos
com o nosso compromisso de agir por um mundo sem fome,
sustentavelmente, de forma segura e responsável.
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A força do empoderamento
das mulheres

Mouna Fassi Daoudi
Presidente da
Stop Hunger Global

T

rabalho na Sodexo há mais de 20 anos, incluindo seis anos como CEO da Sodexo Marrocos. Sempre fui movida por novos desafios,
transformando e engajando minhas equipes para criar valor em conjunto. Como líder, você precisa fazer o que é certo para a empresa e, ao
mesmo tempo, responder às causas sociais. Acredito que o impacto social de nossas ações é tão importante quanto o econômico. Esses
dois aspectos não podem ser separados e devem sempre ser combinados para alcançar um valor sustentável e positivo.

A fome é uma causa com a qual me preocupo profundamente, e é por isso que me juntei à equipe Stop Hunger, para servir aos mais necessitados.
Todos sabemos que o mundo enfrenta uma crise sem precedentes, que ameaça a vida de milhões de pessoas. Os conflitos, as mudanças
climáticas e o impacto econômico da crise de saúde estão empurrando as comunidades mais vulneráveis para uma insegurança alimentar mais
profunda, chegando ao limite.
Com a fome aumentando novamente, afetando pelo menos 800 milhões de pessoas em todo o mundo - quase um em cada nove seres
humanos - não podemos apenas ficar parados e assistir. Para acabar com a fome de forma sustentável, precisamos empoderar as
comunidades locais necessitadas, e em particular as mulheres, para ajudá-las a construir autossuficiência alimentar e resiliência.
Se dermos às mulheres educação, treinamento, acesso a meios produtivos e recursos financeiros, podemos ajudar a alcançar um mundo
sem fome. Portanto, concentramos nossos investimentos em programas que fortalecem o empoderamento social e econômico feminino.
Quando mulheres e meninas têm a oportunidade de mudar seu futuro e garantir melhores meios de subsistência, toda a comunidade se
beneficia disso.
Desde o seu início, o Stop Hunger Brasil demonstrou uma forte capacidade de conceber e implantar ações impactantes para
comunidades carentes. Estou muito impressionada com a energia espontânea e a grande solidariedade que as equipes de nossa
sócia fundadora Sodexo, doadores e parceiros têm demonstrado por anos para o Stop Hunger.
Por exemplo, o que os voluntários no Brasil alcançaram durante a Servathon em 2020 e 2021 é notável. A agilidade na
adaptação ao formato on-line e a diversidade de ações, incluindo a segunda edição do Corrida contra a Fome e o
lançamento do Cartão Alimentar Stop Hunger, foram marcantes. Isso é ainda mais impressionante quando consideramos
que o Brasil foi duramente atingido pela pandemia.
Estamos muito orgulhosos e gratos por termos ótimas equipes de voluntários a bordo.
Continuem trabalhando duro! Vocês são fonte de inspiração para todos nós.
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Somos
Stop
Hunger
O Stop Hunger, na sua missão de agir de forma
sustentável por um mundo sem fome, reafirma o
compromisso para, até o ano de 2025, impactar
100 milhões de beneficiários no mundo por meio
dos programas de apoio a regiões ou comunidades
mais vulneráveis.
Nossa prioridade é capacitar as mulheres para
erradicar a fome de maneira eficaz e sustentável
em suas comunidades. Para isso, contamos
com parcerias com centenas de ONGs locais e
internacionais, bem como com o ecossistema único
da Sodexo, nossa fundadora e mantenedora.
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Mapa estratégico
AMBIÇÃO 2025

ATIVIDADES COM DOAÇÃO ATIVIDADES ALÉM DA
DE ALIMENTOS DOAÇÃO DE ALIMENTOS

100

milhões

de beneficiários
IMPACTO CUMULATIVO

MISSÃO

fazer

Agir de forma sustentável
por um mundo sem fome.
Apoiando-se no
ecossistema da Sodexo

ÁREA

SIGNIFICA
Voluntariado,
arrecadação
e parcerias

PRIORIDADE
Capacitação de
mulheres

Apoio às comunidades
locais em necessidade
Ativitidades: Servathon, Hortas Comunitárias,
campanhas, treinamento e educação.
Incl. assistência emergencial

15

250 mil

US$

100
mil
funcionários Sodexo

100%
de doações do nosso

OBJETIVOS
2025 voluntários engajados
incl.

dedicação e habilidades

milhões

coletados e distribuídos

10

milhões

de refeições
distribuídas

sócio-fundador Sodexo
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Estratégia
global
contra a
fome
A qualidade de vida começa quando todas as
necessidades básicas das pessoas são atendidas.
Foi com base nessa premissa que nasceu o
movimento Stop Hunger, em 1996, nos Estados
Unidos. A vontade de servir uniu, na época, um
grupo de colaboradores da Sodexo para alimentar
crianças em situação de pobreza nas comunidades
vizinhas à empresa.
Esse desejo de melhorar a vida das pessoas
evoluiu, ficou cada vez mais forte e se espalhou
pelo mundo em iniciativas estruturadas e de
longo prazo, que fizeram e fazem a diferença para
comunidades e indivíduos. Em 2021, a Stop Hunger
Global completa 25 anos de luta contra a fome
como uma instituição sólida, ligada à Sodexo, e
presente em dezenas de países.
O que nasceu como uma ação pontual forma, hoje,
uma rede de milhares de voluntários e parceiros,
que trabalham dia após dia para empoderar as
pessoas, principalmente as mulheres, na produção
de alimentos e outras atividades geradoras de
renda, bem como para alimentar aqueles que não
têm o suficiente em situações de emergência.

47

países
atendidos

25 anos

de atuação do movimento
Stop Hunger no mundo

100 mil

voluntários engajados
nos cinco continentes
em anos sem a
pandemia de Covid-19

Nossa missão está
alinhada aos Objetivos
de Desenvolvimento
Sustentável (ODS),
da Organização das
Nações Unidas (ONU).
SOMOS STOP HUNGER 10

O STOP HUNGER
NO MUNDO
Em um planeta com

811

milhões*

de pessoas sem ter o que
comer – aproximadamente

8,9%

de toda a população do
mundo* –, quem tem fome
não pode esperar. Por isso,
o Stop Hunger vem agindo
de forma sustentável por
um mundo sem fome, com
três focos de atuação:
apoio às comunidades
locais; apoio na capacitação
especialmente de mulheres;
e apoio de assistência em
casos de emergências ou
desastres climáticos.

DE QUE MANEIRA
ALCANÇAMOS
NOSSOS OBJETIVOS
• Voluntariado
• Arrecadação de fundos
• Parcerias

EM 2020

5,7
milhões
de refeições
distribuídas

MULHERES NO PODER

US$ 6,5
milhões

milhões investidos pelo Stop Hunger em
cinco anos em programas que contribuem
para o empoderamento feminino contra a
fome em comunidades vulneráveis

54

iniciativas
lideradas por
mulheres estão
sendo apoiadas
em 31 países

Carla Statzevicius

diretora financeira da
Pronep e embaixadora do
Instituto Stop Hunger

US$ 8,6
milhões
arrecadados

Fonte: Relatório Sofi 2021 – O
estado de segurança alimentar
e nutrição no mundo (The State
of Food Security and Nutrition
in the World, em inglês), da
Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (FAO).

Clique para
ver o vídeo
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Stop Hunger
no Brasil
O Instituto Stop Hunger Brasil é uma ramificação
da rede Stop Hunger Global. Ele atua no País com
iniciativas próprias, cooperadas internacionalmente e
seguindo a estratégia da organização-mãe.
No Brasil, começamos em 2003 com o Programa
Hortaliças, em Jaboticabal (SP). Em 2015, o Instituto
Stop Hunger Brasil foi formalizado. Hoje, é
uma organização da sociedade civil de
interesse público (Oscip), sem fins

lucrativos, mantida pelo Grupo Sodexo Brasil, unidades de negócio
Benefícios e Incentivos, Serviços On-site e, desde 2019, também
Pronep Lifecare.
Em sua trajetória, chegou a comunidades vulneráveis e ajudou
a mudar a vida de muitas pessoas. E vem evoluindo de uma
atuação mais filantrópica para ser um parceiro em projetos
autossustentáveis, de capacitação e geração de renda,
especialmente com foco no empoderamento feminino.
Em 2020, por causa da pandemia de Covid-19, precisou adaptar
algumas iniciativas e se concentrar mais no apoio de assistência
emergencial a pessoas em situação de vulnerabilidade social
(saiba mais no capítulo 2020, um ano diferente), mas, ainda
assim, manteve a maioria das ações e, principalmente, seu
objetivo de desenvolver pessoas e comunidades para que a
fome não seja mais um problema.
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EMPODERAMENTO
FEMININO
NO BRASIL

Tatiana Moreira

executiva de Relacionamento
Corporate ll na Sodexo
Benefícios e Incentivos e
embaixadora do Instituto
Stop Hunger

As mulheres
representam

38%

90%

dos lares brasileiros.**

30% a
40%

40%

*Fonte: https://data.worldbank.org/
indicator/SL.TLF.TOTL.FE.ZS.
**Fonte: Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
***Fonte: Banco Mundial.

da força de
trabalho no mundo.*

E investem

Elas são as
responsáveis pela
família em quase

da sua renda em saúde,
educação e alimentação,
enquanto os homens, de

Foi pensando nessa representatividade que o Instituto
Stop Hunger Brasil estabeleceu o empoderamento
feminino como uma de suas prioridades, seguindo
também as diretrizes da Stop Hunger Global.
É por meio das iniciativas de apoio às comunidades
locais que viabilizamos a inclusão social, capacitando
as mulheres em diversas frentes empreendedoras,
como no cultivo de hortas, em corte e costura e em
técnicas de gastronomia.
Ao ensiná-las e ao estimular o empreendedorismo
feminino, estamos contribuindo também para
a melhoria da qualidade de vida de toda uma
comunidade, pois elas podem repassar seus
conhecimentos a outras mulheres, criando uma rede de
independência e geração de renda.

Clique para
ver o vídeo
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Juliana de Brito

gerente de Grandes Contas
na Sodexo Benefícios e
Incentivos e embaixadora
do Instituto Stop Hunger

19
milhões

de brasileiros estão
passando fome em
todo o País*

Clique para
ver o vídeo

POR ISSO, O INSTITUTO
STOP HUNGER NO BRASIL
TRABALHA COM AINDA MAIS
DEDICAÇÃO PARA LEVAR
ALIMENTO A QUEM PRECISA,
SEMPRE EM PARCERIA COM
ONGS E COM A AJUDA DE
VOLUNTÁRIOS.

EM 2020 E NO PRIMEIRO
SEMESTRE DE 2021
Mais de

62 mil

unidades do Cartão
Alimentação Flex Stop
Hunger emitidas e distribuídas
a pessoas em necessidade
*Fonte: Inquérito Nacional sobre Insegurança
Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19
no Brasil, conduzido pela Rede Penssan.
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O custo
da fome
Até o ano de 2015, a luta contra a
fome vinha sendo vencida, e era cada
vez menor o número de pessoas em
situação de insegurança alimentar e
nutricional no mundo. Porém, em 2016,
isso começou a mudar, e a quantidade
daqueles que não têm o que comer
voltou a crescer.
Hoje, estima-se que 811 milhões de
pessoas no planeta estejam nessa
situação. Destas, quase 20 milhões
apenas no Brasil. Em 2020, o panorama,
que já se mostrava desfavorável, só se
agravou com a chegada da pandemia
de Covid-19 e, com ela, o crescimento
do desemprego.
Esse cenário já é triste por si só, mas
a fome não é um problema isolado e
traz consequências para outras esferas
da sociedade. Imagine uma pessoa
em situação de extrema pobreza,
sem dinheiro para comprar alimentos
para ela e sua família. Sem emprego
e não tendo como obter recursos, ela
provavelmente vai para a rua mendigar
e, se não conseguir o suficiente para
dar de comer à família, pode não ver
alternativa senão roubar. Isso contribui
para o aumento da violência nas cidades

Quando
percebermos que o
investimento para evitar
a miséria é muito menor
do que o custo advindo
dela, teremos um país
melhor.

e, consequentemente, dos gastos com
segurança pública. Além disso, sem um
suporte nutricional adequado, as pessoas
adoecem mais, gerando um custo maior
também para a saúde pública. Ou seja, a
fome custa caro para o Brasil.
Se o País investisse no que chamamos
de renda básica universal, que é oferecer
aos cidadãos que estão abaixo da linha
da pobreza uma renda mínima necessária
para que eles tenham suas necessidades
nutricionais atendidas, esse quadro
mudaria. Ao receber recursos que lhe
deem a tranquilidade de não precisar
sair em busca de alimento, o indivíduo
pode usar seu tempo para se capacitar e
buscar novas oportunidades de trabalho
ou empreender e, assim, melhorar a
própria condição.
No dia em que tivermos essa inteligência
de que o investimento para evitar a
miséria é muito menor do que o custo

advindo dela, com certeza teremos
um país melhor. Atualmente, segundo
o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), perde-se cerca de 5% a
10% do Produto Interno Bruto (PIB) para
a fome, os quais poderiam ser aplicados
em ações preventivas.
Mas hoje a fome é urgente e não pode
esperar. É por isso que o momento é de
união. Precisamos ser ágeis, com uma
postura dupla: estendendo a mão para
os que precisam e, ao mesmo tempo,
suscitando discussões nas instâncias
pública e privada que nos levem às
raízes do problema. Ainda mais se
considerarmos que, com os alimentos
que o Brasil produz, seria possível matar
a fome de 1 bilhão de pessoas, mas boa
parte dessa produção é exportada.

Daniel Balaban

Representante no Brasil do Programa Mundial
de Alimentos (WFP) e Diretor do Centro de
Excelência contra a Fome

União significa também a soma de
parcerias entre o setor privado e as
organizações da sociedade civil. A
parceria com o Instituto Stop Hunger,
nesse sentido, é fundamental, pois é
capaz de levantar recursos e auxiliar
no combate à fome. E vai muito
além, promovendo os debates tão
necessários ao enfrentamento
dessa questão.
Com ações coordenadas e
rápidas e uma visão estratégica,
mas humanitária, sobre esse
tema, ainda acredito que
conseguiremos atingir o
Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) 2, de acabar
com a fome até 2030.
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2020,
um ano
diferente
C

om a crise provocada pela Covid-19,
retornamos temporariamente às nossas origens
assistencialistas para arrecadar recursos
financeiros e alimentos e, assim, ajudar as pessoas
diante do cenário de emergência e grave situação de
vulnerabilidade social causadas, em grande parte, pelo
desemprego massivo. Logo no início da pandemia, em
março de 2020, começamos a nos mobilizar e criamos
algumas iniciativas especialmente para responder com
rapidez à crise que se instalava, e a maioria dessas
ações ainda está em andamento.
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O cartão
que salva

Nara Leal

gerente tributária na Sodexo
On-site e embaixadora do
Instituto Stop Hunger.

Uma de nossas principais iniciativas – e uma das mais inovadoras –
para responder à crise causada pela pandemia do novo coronavírus
é o Cartão Alimentação Flex Stop Hunger, uma espécie de cesta
básica digital. Com ele, os beneficiados podem comprar alimentos
de forma mais fácil e rápida, como se usa um cartão pré-pago.
O cartão cumpre um duplo papel: amplia a entrega da cesta
básica, possibilitando a escolha de itens de higiene e perecíveis,
como leite e carne, incrementando as refeições com proteína,
e evita a manipulação de alimentos, contribuindo na questão
dos protocolos de saúde. Além disso, essa inovação beneficia
mais pessoas além das que recebem o cartão e de suas
famílias. As compras fomentam o comércio local e ajudam
os pequenos e médios estabelecimentos e/ou comerciantes,
que também sofreram fortes
impactos com a crise.
As pessoas recebem
o cartão por meio de
instituições cadastradas ou
de comunidades parceiras,
e o valor do crédito
varia de acordo com o
número de atendidos
por essas instituições ou
comunidades.

Clique para
ver o vídeo

A FOME E A
COVID-19*

62.512

pessoas

R$ 26,5

*Fonte: Inquérito Nacional
sobre Insegurança Alimentar
no Contexto da Pandemia da
Covid-19 no Brasil, conduzido
pela Rede Penssan.

pessoas beneficiadas,
juntamente com suas famílias

116,8
milhões de
não têm acesso pleno e
permanente a alimentos
no Brasil neste momento
de pandemia

cartões alimentação
emitidos de maio a
dezembro de 2020

mil de crédito nos cartões

325.924
2020, UM ANO DIFERENTE 17

A
primeira
ação
A situação de crise expôs
inúmeras pessoas à situação
de vulnerabilidade. Com o
propósito de sensibilizar a
sociedade e angariar fundos
para ajudar essas pessoas,
realizamos a Campanha de
Assistência Emergencial
Covid-19, nossa primeira
iniciativa, que ocorreu entre abril
e agosto de 2020. Foi dessa
ação que nasceu o Cartão
Alimentação Flex Stop Hunger.

A assistência foi realizada
por meio das ONGs
cadastradas e/ou de
comunidades parceiras
do Instituto no País. Os
alimentos chegaram a quem
precisava na forma de
cesta básica ou de valores
creditados no Cartão
Alimentação Flex Stop
Hunger. O dinheiro doado
para a compra de alimentos
e para o crédito no cartão
veio de campanhas
fundraising realizadas pelos
canais oficiais do Instituto
Stop Hunger (mídias sociais
e website) e de parcerias.
As doações continuaram
ocorrendo mesmo após o
término da campanha.

2.298 587
quilos de alimentos
entregues

cartões
alimentação
Stop Hunger
distribuídos
durante a
campanha

DOADORES:
PARCEIROS E
COLABORADORES
SODEXO (VIA
DOAÇÃO COM
DESCONTO EM
FOLHA)
OUTROS DOADORES:
Flormel Alimentos

91

ONGs
atendidas

14.332

beneficiados diretos das
cestas básicas e do
cartão alimentação

20.964
beneficiados
indiretos
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Doações que valeram o dobro
Um reforço para a Campanha de Assistência
Emergencial veio em maio de 2020. Com o
apoio do Grupo Sodexo e da Stop Hunger
Global, as doações recebidas pelo Instituto
Stop Hunger Brasil foram dobradas. Isso
representou um aumento no número de
pessoas atendidas pelas iniciativas.

O VALOR ARRECADADO FOI
REVERTIDO INTEGRALMENTE
EM CRÉDITOS NO CARTÃO
ALIMENTAÇÃO FLEX STOP HUNGER
E DISTRIBUÍDO ÀS ENTIDADES
APOIADAS PELO INSTITUTO.

R$ 170 mil

arrecadados durante a campanha,
incluindo as doações recebidas
de pessoas físicas e jurídicas e a
contribuição em dobro da Sodexo
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De mãos dadas
com a Stop
Hunger Global
ESSE VALOR
FOI REPASSADO
PARA DEZ ONGS
PARCEIRAS NO
PAÍS, POR MEIO
DO CARTÃO
ALIMENTAÇÃO
FLEX STOP
HUNGER.

3 milhões de euros 400 mil
R$ 2,5
milhões
Essa foi a quantia doada pela Stop
Hunger Global em uma iniciativa
que beneficiou os dez países mais
afetados pelo novo coronavírus.

euros foram recebidos
pelo Brasil, o equivalente
a mais de

ONGS beneficiadas pelas doações da Stop Hunger Global no Brasil
Instituição selecionada

Abrangência de atuação

Sesc – Mesa Brasil

Todo o território nacional

Associação das Mulheres de Paraisópolis Comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul da cidade de São Paulo (SP)
Viva Rio

Comunidades da cidade do Rio de Janeiro (RJ) e da Baixada Fluminense

Banco de Alimentos RS

Porto Alegre (RS) e 52 municípios do Rio Grande do Sul

ONG Banco de Alimentos de SP

Comunidade da Brasilândia, na Zona Norte da cidade de São Paulo

Instituto Anchieta Grajaú

Comunidade do Grajaú, zona Sul da cidade de São Paulo

Centro Social Carisma

Público atendido pela ONG em Osasco (SP)

Liga Solidária

Famílias atendidas pela ONG em diversas regiões na cidade de São Paulo

Associação Feminina de Estudos Sociais
e Universitários (Afesu)

Apoio a estudantes das unidades Veleiros (Vila Missionária) e Morro Velho
(Vila Sônia), na cidade de São Paulo

Instituto Jô Clemente

Público atendido pelo programa Divina Dieta, com alimentação restrita e
controlada, na cidade de São Paulo
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Outras iniciativas
emergenciais
MARMITAS DAS MARIAS

Durante o período mais crítico da primeira onda de Covid-19,
entre março e setembro de 2020, a fome bateu à porta de
muitas pessoas. Para cada uma delas, receber uma refeição
no dia fez – e ainda faz – toda a diferença. Foi pensando
nisso que o bistrô Mãos de Maria, na comunidade de
Paraisópolis, em São Paulo (SP), criou o projeto Marmitas das
Marias. Voluntários ajudam no preparo das marmitas, que
são distribuídas às famílias mais carentes e em situação de
vulnerabilidade social na comunidade. A iniciativa ainda está
atuante com o apoio e as doações de diversas empresas e
instituições, além das contribuições do Instituto Stop Hunger.

Mais de

1,6
milhão

de marmitas
produzidas desde
março de 2020

10 mil

beneficiários
diretos na
comunidade de
Paraisópolis, em
São Paulo (SP)
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SOLIDARIEDADE EM
PARCERIA COM A
ELECTROLUX E A FOOD
FOUNDATION BY ELECTROLUX
Manaus

Curitiba

110

100

1.875

120

marmitas
preparadas
por dia

refeições ao
final da ação

R$ 6 mil

doados pela Food
Foundation by Electrolux
Período: de 4 a 23
de fevereiro de 2021

Para ajudar mais pessoas no
Brasil, o Instituto Stop Hunger
Brasil se uniu à Sodexo On-site,
à empresa Electrolux e à Food
Foundation by Electrolux para
preparar marmitas nas cidades
de Manaus (AM) e Curitiba (PR).

As refeições foram feitas nos
restaurantes da Sodexo On-site
e distribuídas gratuitamente.
Em Manaus, os profissionais de
saúde que estavam trabalhando
nas tendas de vacinação contra
a Covid-19 receberam essas

refeições. Já em Curitiba, as
marmitas foram entregues
ao Programa Mesa Solidária,
da prefeitura da cidade, e
assim chegaram às pessoas
em situação de risco social,
principalmente de rua.

marmitas entregues
no almoço e

no jantar
a cada dia

10.100
refeições ao
final da ação

R$ 30 mil

doados pela Food
Foundation by Electrolux
Período: de fevereiro
a maio de 2021
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O LEGAL PELA
BRASILÂNDIA

Quando empresas se mobilizam em
conjunto em uma ação social, os
benefícios chegam a mais pessoas.
O exemplo prático dessa afirmação
aconteceu na Vila Brasilândia,
na Zona Norte da cidade de São
Paulo. Uma campanha do Instituto
Stop Hunger Brasil, da ONG
Banco de Alimentos e do PLKC
Solidariedade, braço filantrópico
do escritório PLKC Advogados,
conseguiu que cada uma das
10 mil famílias que moram nessa
região, que foi bastante afetada pela
pandemia de Covid-19, recebesse
um cartão alimentação no valor
de R$ 100. Com esse cartão, os
beneficiados puderam comprar
alimentos e produtos de higiene.

10 mil

famílias receberam
o Cartão Alimentação
Flex Stop Hunger
na Vila Brasilândia

R$ 10
milhões

arrecadados em
doações

A ação foi realizada entre junho e
agosto de 2020. O Instituto Stop
Hunger forneceu os cartões sem
custo. A ONG Banco de Alimentos
gerenciou o cadastro das famílias
e a distribuição dos cartões. O
escritório PLKC Advogados deu
apoio jurídico, contribuiu nos custos
para que o Banco de Alimentos
fizesse a operação, fez uma
doação para a campanha, angariou
doações com colaboradores
e buscou novos advogados e
escritórios que quisessem fazer
parte da iniciativa.

2020, UM ANO DIFERENTE 23

As ONGs
paranaenses
beneficiadas
na campanha
Um Golaço
Contra a
Fome foram:

• Abrigo Casa do Pai,
de Curitiba
• Renar – Obra Assistencial
de Recuperação e Resgate
a Vida, de Piraquara
• Acepp, de Curitiba
• Lar Mãe Maria, de
São José dos Pinhais
• Lar Dona Vera, de Curitiba

GOLAÇO CONTRA A FOME

Observando o agravamento do cenário da fome por causa
da pandemia de Covid-19, o Club Athlético Paranaense se
juntou ao Instituto Stop Hunger em uma ação para arrecadar
recursos e alimentar milhares de pessoas.
Quem fizesse uma doação em dinheiro para o Instituto,
seguisse os perfis do @AthleticoParanaense e do
@StopHungerBrasil no Instagram e deixasse um comentário
no post oficial do sorteio no perfil do Club
(@clubeathleticopr), assinando com #meugolcontraafome,
concorria a uma camiseta do Club Athlético Paranaense
autografada pelos jogadores da equipe profissional.
A campanha ficou no ar de 8 de julho a 1º de setembro.
Todo o valor arrecadado foi revertido em créditos em
Cartões Alimentação Stop Hunger, beneficiando pessoas
atendidas por ONGs cadastradas no Instituto no Estado
do Paraná e 11 famílias de jogadores das categorias de
iniciação do Club, do Paraná, de São Paulo e da Paraíba.

DESAFIO
DAS LIVES
SERTANEJAS

Música para alegrar e ajudar quem
precisa. No momento em que
os eventos sociais deixaram de

acontecer e as pessoas ficaram
mais em casa, sete cantores ou
duplas de artistas do Estado
do Paraná doaram seu talento
e participaram do Desafio das
Lives Sertanejas, estimulando
as pessoas a fazer doações
de alimentos ou valores para a
Maratona e-Servathon durante

R$ 1.980
arrecadados nas lives

• Associação Franciscana
de Educação ao Cidadão
Especial (Afece), de
Curitiba
• Central Integrada de Apoio
Familiar (Ciaf), de Curitiba
• APMI, de Itaperuçu
• Associação Beneficente
Casa do Caminho Curitiba,
de Curitiba
seus shows on-line. O dinheiro
arrecadado foi revertido para
ONGs paranaenses na forma de
créditos no Cartão Alimentação
Flex Stop Hunger. A ação foi
realizada entre junho e agosto de
2020, em parceria com a Rede
Massa de televisão.

Artistas que se apresentaram
• Ciro Neto & Manuel
• Dimy & Denis
• Gabriel Smaniotto
• Gmeyer
• Gustavo Toledo & Gabriel
• Igor & Léo
• Rogério Salles
Ao fim do desafio, os cantores
foram reconhecidos e divulgados na
programação da Rede Massa.
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Voltaremos
em breve
Conseguimos manter a maior
parte de nossas ações em 2020 e
2021, mas aquelas que dependem
de um contato mais próximo
entre as pessoas tiveram de ser
temporariamente interrompidas para
garantir a segurança e a saúde no
momento de distanciamento social
imposto pela pandemia do novo
coronavírus.

As iniciativas suspensas foram:
• Alimentação Solidária, que
oferece refeições a pessoas em
necessidade no Rio Grande do Sul;
• Feed Truck, que produz e
distribui refeições a pessoas em
vulnerabilidade social na cidade de
São Paulo;
• Satisfeito, em que restaurantes
doam uma parte do valor da venda
de alguns pratos de seu cardápio
para apoiar ONGs atendidas pelo
Instituto Stop Hunger Brasil.
Por esse motivo, não há dados
para reporte sobre esses projetos.
Assim que o contexto da pandemia
melhorar, eles retomarão suas
atividades
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O que
fizemos
contra a
fome
E

Em um período que exigiu de todos
muita força de vontade e boas doses
de resiliência, despertamos nossa
criatividade para continuar a combater a
fome e a má nutrição. Contra a fome, nós
semeamos. Buscamos mudanças tanto no
jeito de pensar como no de realizar. E dessa
vontade de fazer dar certo as sementes
brotaram. As iniciativas apresentadas a seguir
mostram como está sendo a nossa colheita.
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Servathon
Todos os anos desde
2009, nos meses de
abril e maio, realizamos
a Servathon, nossa
maratona mundial de
voluntariado em prol do
combate à fome e à má
nutrição. Com eventos
e ações presenciais e
parcerias com clientes
e fornecedores da
Sodexo, essa é a nossa
maior iniciativa social no
Brasil. Porém, em 2020,
a pandemia de Covid-19
nos pegou de surpresa
e tivemos de cancelar a
maratona às vésperas de
sua realização.
Mas a fome gritou mais
alto e, em pouco tempo,
a solução começou a
chegar com a ajuda da
tecnologia. Em uma ação
inovadora, adaptamos
a Servathon ao formato
virtual e, assim,
conseguimos manter a
arrecadação de fundos
nas edições de 2020 e
2021. Confira os detalhes
a seguir.

Os números da solidariedade em 2020

85

ONGs
beneficiadas em
diversas regiões
do Brasil

15

empresas
parceiras

R$ 169 mil

em doações, que custearam

2.818

cestas básicas digitais no
Cartão Alimentação Flex
Stop Hunger

2.284
voluntários

2.706

E-SERVATHON
2020

Pela primeira vez, o evento
aconteceu no formato digital,
entre novembro e dezembro
de 2020, e ganhou o nome de
e-Servathon. As contribuições
para a campanha foram
realizadas por meio de doações
financeiras na conta bancária

do Instituto Stop Hunger Brasil.
Todo o valor arrecadado foi
revertido em créditos no Cartão
Alimentação Flex Stop Hunger,
que foi distribuído a quem
precisava. Além da arrecadação
de recursos financeiros, a
e-Servathon 2020 promoveu
uma série de eventos virtuais
para sensibilizar e engajar o
público sobre a importância de
prestar serviços voluntários.

Clique para
ver o vídeo

Fernanda
Sacramento

Cash Management
Officer do Banco PNP
Paribas, parceiro do
Instituto nesta ação

horas de voluntariado
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Voluntariado virtual

A agenda da e-Servathon
foi preenchida com diversos
eventos

Palestras de
Orientação
Nutricional
Quatro palestras realizadas
pela equipe do Programa
Viver Bem da Sodexo,
juntamente com nutricionistas,
para ONGs parceiras do
Instituto Stop Hunger Brasil.

Clique para
ver o vídeo

Naor Mendonça

consultor de Relacionamento
Sênior na Sodexo Benefícios
e Incentivos e embaixador do
Instituto Stop Hunger.

ONGS BENEFICIADAS
Centro Social Carisma,
projeto Cozinha Escola do
Instituto Anchieta Grajaú
e turmas de Técnico
em Enfermagem e de
Técnico de Gastronomia
Empreendedora da Afesu

MINIAULA DE
CULINÁRIA
em que a
professora
do curso de
Gastronomia da
Afesu ensinou a
fazer um brownie
de chocolate.

minutos
de palestras

Como não foi possível
realizar ações de voluntariado
presencial nas ONGs
parceiras em razão do risco
de contágio por Covid-19,
organizamos dois encontros
especiais, 100% on-line,
transmitidos pelas plataformas
Teams e Facebook.

participantes
no total

POCKET SHOW
com os alunos do grupo Sinfonia Novo
Mundo, escola de música para crianças e
adolescentes, transmitido pelo Facebook
na página do Centro Social Carisma.

240
118

Clique aqui para assistir
ao painel Conexões Innov
Hub Sodexo – Edição
Especial Servathon.

Conexões Innov Hub
Sodexo – Edição
Especial Servathon
O programa Conexões, da
Sodexo, promoveu um painel
sobre a importância de ações
em prol do combate à fome e à
má nutrição.

85

participantes

49

pessoas
acompanharam
a aula

47

participantes

CONVIDADO ESPECIAL
Daniel Balaban, representante no Brasil do
Programa Mundial de Alimentos (WFP) e
Diretor do Centro de Excelência contra a
Fome. Em 2020, o WFP ganhou o Prêmio
Nobel da Paz pelo trabalho que realiza no
combate à fome no mundo.
COMPOSIÇÃO DA
MESA DE DEBATES
Andreia Dutra, presidente do Instituto Stop
Hunger Brasil; Fernando Cosenza, à época
diretor regional do Stop Hunger e vicepresidente do Instituto Stop Hunger Brasil;
Hyran Godinho, vice-presidente do Instituto
Stop Hunger Brasil; e Letticia Munniz,
mediadora do Conexões ao Vivo
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9º Leilão
Stop Hunger
Leilão beneficente
do Instituto Stop
Hunger, em que foram
oferecidos produtos
novos e seminovos,
eletrodomésticos,
equipamentos de
informática, móveis de
escritório, utensílios
para casa, acessórios e
cosméticos.

150

colaboradores
e terceiros da
Sodexo Benefícios
e Incentivos,
Sodexo On-site e
Pronep Life Care
participaram do
leilão

R$ 13.180
arrecadados

Corrida
Open Mind
Corridas beneficentes
virtuais de 5 ou 10
quilômetros em que
diretores e presidentes
de grandes empresas
promoveram saúde e
bem-estar e apoiaram a
causa do Instituto Stop
Hunger Brasil. Eles foram
incentivados a fazer uma
doação para o Instituto
como um pagamento

simbólico pela inscrição para
participar da corrida. O valor
doado pelos participantes
da corrida foi integralmente
revertido em créditos no
Cartão Alimentação Stop
Hunger e doado para ONGs
cadastradas no Instituto.

R$ 9mil
arrecadados
no total

45

produtos
leiloados

1ª Corrida e Caminhada
Virtual Stop Hunger
Evento para os colaboradores das divisões
da Sodexo, com valor de inscrição 100%
direcionado para a e-Servathon 2020.
Os inscritos receberam um kit Stop
Hunger, com camiseta, sacola esportiva
e máscara. Os participantes realizaram
a prova em casa, em esteira ou nas
ruas próximas à sua residência, em um
ambiente seguro e seguindo os protocolos
de segurança. Ao concluir a corrida ou
a caminhada, enviaram evidências de
realização da prova aos organizadores.

Foram

37

participantes,
e todos
receberam
medalha pela
participação

R$ 8.693,01
doados
pelos atletas/participantes da ação

R$ 306,99

complementados
pelo Instituto Stop Hunger
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E-SERVATHON 2021

Resultados e-Servathon 2021

Em 2021, a e-Servathon
seguiu no formato 100%
digital e mantendo o objetivo
de arrecadar doações
financeiras, que foram todas
revertidas em apoio a ONGs
parceiras de diversas regiões
do País.

em doações,
que custearam

Clique para
ver o vídeo

Poliana Carvalho

analista de Controladoria na
Sodexo On-site e embaixadora
do Instituto Stop Hunger

R$ 300 mil

125 2.905

5.455

20
940

cestas básicas digitais
no Cartão Alimentação
Stop Hunger

ONGs
beneficiadas
no Brasil

voluntários

horas de
voluntariado

empresas
parceiras

Sabemos que muitas pessoas
estão em situação de vulnerabilidade e
precisam de toda a assistência. Graças
à parceria singular com a Sodexo
e o Instituto Stop Hunger, batemos
o recorde de participação na 13a
e-Servathon e conseguimos beneficiar
2.861 famílias. É um marco muito
importante para o nosso time.
Ana Carolina David,
gerente de Comunicação e Sustentabilidade
da ISA CTEEP
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Conheça os eventos que fizeram
parte da e-Servathon 2021:

Palestras de
Orientação
Nutricional
Palestras ministradas
pela equipe do
Programa Viver Bem
da Sodexo, juntamente
com nutricionistas,
para ONGs parceiras
do Instituto Stop
Hunger Brasil.

Voluntariado virtual

ONGS BENEFICIADAS
Centro Social Carisma, projeto Cozinha
Escola do Instituto Anchieta Grajaú e
turmas de Técnico em Enfermagem
e de Técnico de Gastronomia
Empreendedora da Afesu.

258

participantes
no total

10º Leilão
Stop Hunger
Produtos novos e seminovos,
eletrodomésticos, equipamentos
de informática, móveis de
escritório, utensílios para
casa, acessórios e cosméticos
foram leiloados nesse evento
beneficente.

R$ 32.110
arrecadados

5

palestras
realizadas

300
minutos
de palestras

Ainda com restrições ao
voluntariado presencial
por causa da pandemia
de Covid-19, organizamos
dois encontros especiais,
100% on-line, transmitidos
pelas plataformas Teams e
Facebook.

MINIAULA DE
CULINÁRIA
em que a professora
do curso de
Gastronomia da Afesu
ensinou a fazer uma
torta salgada de
queijo com cebola
caramelizada.

WORKSHOP
“Como cultivar hortas hidropônicas
na sua casa”, com a equipe do
Centro Social Carisma.

50

pessoas
assistiram
à aula

39

participantes

214

colaboradores
e terceiros da Sodexo
Benefícios e Incentivos,
Sodexo On-Site e Pronep Life
Care participaram do leilão

151
produtos
leiloados
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Neste ano tão desafiador por causa da pandemia,
tive a oportunidade de participar do Leilão Beneficente
Stop Hunger, na e-Servathon. Na ocasião, contamos com
o engajamento de 150 colaboradores e colaboradoras da
Pronep, um recorde emocionante de participação, mesmo
sendo on-line. O Instituto Stop Hunger tem uma causa séria
e relevante, por isso a mobilização de tantas pessoas me
emocionou! Saber que podemos contribuir e atuar de forma
proativa nesse movimento nobre, que transforma a vida de
muitas pessoas, é muito gratificante.
Libera Martins,
gerente de RH da Pronep Life Care

2ª Corrida e
Caminhada Virtual
Stop Hunger
Todo o valor de inscrição dessa
corrida para os colaboradores da
Sodexo foi destinado à e-Servathon
2021. Os inscritos receberam um kit
Stop Hunger, com camiseta, sacola
esportiva e máscara, e realizaram a
prova em casa, em esteira ou nas
ruas próximas à sua residência. Ao
concluir a corrida ou a caminhada,
enviaram evidências de realização
da prova aos organizadores.

NESTA EDIÇÃO, OS
COLABORADORES DA
SODEXO PUDERAM
CONVIDAR FAMILIARES E
AMIGOS PARA PARTICIPAR
DA CORRIDA.

141

participantes, e todos
receberam medalha
pela participação

Pedalada Open
Mind Brazil
Diretores e presidentes de grandes
empresas e o público em geral promoveram
saúde e bem-estar e ajudaram na causa
do Instituto Stop Hunger Brasil em uma
pedalada beneficente virtual. O evento
aconteceu em 14 de agosto de 2021, e
cada inscrito registrou seu percurso de
bike no aplicativo de sua escolha, para
compartilhamento no grupo de esporte.
O valor de inscrição foi uma doação mínima
equivalente a uma cesta básica (R$ 100).

R$ 7.369
em doações arrecadadas,
integralmente revertidas
em créditos no Cartão
Alimentação Stop Hunger
e destinadas a ONGs
cadastradas no Instituto.
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Os números da Servathon
Recursos
captados
2019
2020
2021

Número de
voluntários

R$ 88.184
R$ 169.080

R$ 300.000

2019
2020
2021

ONGs
beneficiadas
2019
2020
2021

85

Empresas
parceiras
316

125

53.848

2.284
940

2019
2020
2021

15
20

403
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Projetos de
empoderamento
feminino

AGROFAVELA
REFAZENDA

Com um sorriso no rosto e
a sacola cheia de hortaliças
recém-colhidas do pé, a alegria
da mulher é ainda maior,
porque agora ela conhece o
seu potencial: foi ela quem
plantou parte da própria colheita.
Essa é a nova realidade em
Paraisópolis, uma das maiores
comunidades de São Paulo. Em
outubro de 2020, foi inaugurada
ali a horta comunitária
AgroFavela ReFazenda.

A iniciativa, resultado de uma
parceria com o Instituto Escola
do Povo, oferece capacitação
a mulheres na horta de 900
metros quadrados em cultivo
de hortaliças em ambiente
vertical e horizontal. O espaço
comporta o plantio de cerca de
60 tipos de vegetal.
A inauguração veio depois
de um longo período de
espera. Por causa da crise
de Covid-19, as obras para
preparação do espaço tiveram
de ser suspensas entre março
e agosto de 2020 e só foram

retomadas em setembro,
seguindo todos os protocolos
de segurança.
A nova horta é também garantia
de uma alimentação mais
saudável no prato, uma vez que
as hortaliças são distribuídas
aos moradores da comunidade
cadastrados no projeto. As
mulheres também recebem
mudas para plantar em suas
casas, tendo a oportunidade
de transformar a produção em
renda para a família.

O G10 Favelas foi beneficiado pelos projetos AgroFavela e Horta na Laje,
que visam disseminar a boa alimentação e combater a fome e a desnutrição
por meio da formação de fazendeiras urbanas. Plantar seu próprio alimento
era algo inimaginável para os moradores de Paraisópolis. Com as oficinas de
capacitação, as mulheres passaram a cultivar hortaliças em vasos na própria
casa. A meta é ampliar e capacitar mil mulheres. O apoio do Instituto Stop
Hunger foi fundamental nos dois projetos. Foi uma enorme quebra de um
paradigma cultural, que trouxe mudanças positivas no comportamento da
população. Além de promover o acesso a uma alimentação mais saudável, teve
um impacto visual, com fachadas e lajes mais verdes. Estamos transformando
a história dessa e de outras comunidades juntos, com mais consciência
ambiental e mostrando todas as possibilidades para quem mora na favela.
Gilson Rodrigues,
presidente do G10 Favelas, da União dos Moradores
de Paraisópolis e do Instituto Escola do Povo
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Aprendendo a plantar
Os workshops na horta comunitária
ensinarão as mulheres a:
• cultivar frutas e hortaliças;
• construir hortas verticais (por hidroponia)
e horizontais (em vasos);
• reduzir resíduos orgânicos e reutilizá-los
como fertilizantes.

Dia Mundial da Alimentação
O Dia Mundial da Alimentação é comemorado
em 16 de outubro em diversas partes do
mundo, com o objetivo de evidenciar o tema
da alimentação saudável, acessível e de
qualidade. Como um gesto simbólico, esse foi
o dia escolhido em 2020 para a inauguração da
horta comunitária AgroFavela ReFazenda na
comunidade de Paraisópolis.

Os números da horta
em 2020 e 2021

tonelada e

1.809

quilos de hortaliças
colhidas no
projeto AgroFavela
ReFazenda

9.045

1
274

pessoas beneficiadas
diretamente com as
hortaliças

pessoas beneficiadas
indiretamente

Clique aqui e assista
à matéria sobre a
AgroFavela ReFazenda
veiculada na TV Cultura

Os números da horta
comunitária

141
e7
mulheres

homens treinados
para cultivar hortas
em casa

4
e1

mulheres

homem
trabalham na
horta comunitária
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HORTAS
HIDROPÔNICAS

As moradoras das comunidades da
região de Quitaúna, na cidade de
Osasco (SP), entendiam a importância
de alimentar a família com verduras
e hortaliças de boa qualidade, mas
tinham uma preocupação com o
orçamento familiar. Para resolver parte
desse problema, o projeto Hortas
Hidropônicas foi então idealizado pelo
Centro Social Carisma, instituição sem
fins lucrativos que realiza programas
sociais nas áreas de educação,
cultura, esportes, desenvolvimento
profissional e local.
Com o apoio do Instituto Stop
Hunger Brasil, a ideia do projeto é
dar às mulheres mudas de hortaliças
e ensiná-las a montar hortas verticais
em canos de PVC na parede de
casa. Assim, elas têm acesso a
vegetais frescos usando tecnologia
de baixo impacto ambiental, fácil
manutenção e poucos recursos. E
conseguem alimentar suas famílias
e gerar renda extra com a venda do
excedente da colheita.
O projeto caminhava bem até que,
em 2020, também foi impactado pela
pandemia do novo coronavírus. Entre
janeiro e março, a equipe do Centro
Social Carisma conseguiu realizar duas
oficinas de capacitação presenciais.

As hortas hidropônicas
em 2020 e 2021

155

pessoas treinadas

143
e 12

mulheres

homens

Porém, de março a outubro de
2020, o projeto foi suspenso.
Em outubro, teve início a adaptação
do curso ao formato on-line,
mantendo as instalações das
hortas hidropônicas nas casas dos
participantes. Infelizmente, a maioria
do público atendido não possui
condições de acesso à internet para
dar continuidade à capacitação,
e os resultados obtidos com as
oficinas on-line vêm sendo abaixo
do esperado. Assim, as equipes
estão planejando a retomada de
oficinas presenciais com atenção
aos protocolos sanitários.

49
hortas

hidropônicas

construídas nas casas dos
participantes das oficinas

10

treinamentos
realizados

1.820
quilos de
hortaliças
colhidas

155 775
pessoas
beneficiadas
diretamente
com as
hortaliças

pessoas
beneficiadas
indiretamente
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A Cozinha
Escola em
2020 e 2021

5

semanas de
curso com
aulas diárias

COZINHA
ESCOLA

Cozinhar é, antes de tudo, um ato de
amor. Para as mulheres em situação
de vulnerabilidade, é também uma
forma de colocar o tempero certo
nos sonhos e ter a oportunidade de
vislumbrar um futuro melhor para elas
e suas famílias. O projeto Cozinha
Escola surgiu justamente para ensinar
gastronomia às mulheres da região
do Grajaú, na Zona Sul da cidade de
São Paulo, e, com isso, dar a elas uma
nova perspectiva de vida.
A iniciativa proporciona a oportunidade
de desenvolver habilidades
pessoais, investir em treinamento e
profissionalização. É realizada em
parceria com o Instituto Anchieta
Grajaú (IAG), que há 25 anos apoia

as famílias do bairro, oferecendo mil
refeições por dia (café da manhã,
almoço, lanches e jantar) a 600
crianças e jovens de 2 a 18 anos
no contraturno escolar.
As participantes do Cozinha Escola
têm aulas de gastronomia em uma
cozinha recém-construída no IAG.
Lá, são capacitadas como cozinheiras
e auxiliares de cozinha por chefs,
nutricionistas e especialistas da
Sodexo On-site, com conteúdo
desenvolvido pela Food Foundation
by Electrolux e pela World Chefs
Academy. Depois de concluído
o curso, as mulheres estão mais
preparadas para o mercado de
trabalho e para empreender.
A primeira turma se iniciou em
novembro de 2020; atualmente,
já são três turmas finalizadas.

35

mulheres
treinadas

180

pessoas
indiretamente
beneficiadas

O Instituto Anchieta
Grajaú foi beneficiado pelo
projeto Cozinha Escola. A
maior satisfação é poder
ver em cada mulher, com
toda a sua história de vida
difícil e de superações, a
esperança de ser inserida
no mercado de trabalho ou
de se sentir apta a iniciar
seu negócio por ter recebido
capacitação. Isso é muito
gratificante
Michelle Caetano,

gestora de projetos do Instituto
Anchieta Grajaú
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COSTURANDO
SONHOS

Costurar é conectar pequenas partes que
fazem sentido quando unidas. O fio que tece
o projeto Costurando Sonhos é o propósito de
empoderar. Nele, as mulheres aprendem muito
mais do que trabalhar com técnicas de pontos
e arremates em máquinas retas ou overlock. É
a chance que têm de alinhavar sua autoestima
em um novo ofício.
O curso de corte e costura é oferecido
gratuitamente, com apoio financeiro do Instituto
Stop Hunger Brasil, carga horária de 160 horas
de duração e certificação do Senai, tornando
as participantes habilitadas a empregos
nessa área ou até a empreender. Ele foi criado
em 2018 pela Associação das Mulheres de
Paraisópolis justamente para promover o
empoderamento feminino.
Por ser um curso essencialmente presencial
– o treinamento para aprender o manuseio da
máquina de costura exige que a aluna esteja
junto do equipamento e com supervisão do
professor –, não houve aulas entre março e
setembro de 2020 por causa da pandemia
do novo coronavírus. Os treinamentos
recomeçaram em outubro de 2020, com uma
turma formada, seguindo todos os protocolos
de segurança para evitar a contaminação
pela doença. No entanto, a nova onda de
Covid-19 no início de 2021 atrasou novamente o
cronograma: as aulas da primeira turma do ano
se iniciaram apenas em junho.

COSTURANDO SONHOS
EM 2020 E 2021

10
50
mulheres pessoas

capacitadas e beneficiadas
beneficiadas
indiretamente
diretamente

40
horas

de treinamento

10
aulas

realizadas
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GASTRONOMIA
EMPREENDEDORA

Doces que lembram a infância e o cheiro do
bolo saindo do forno. A confeitaria é uma arte
que desperta emoções afetivas. E, por mais
simples que seja a ocasião, é presença sempre
desejada na casa dos brasileiros.
No País todo, muitas mulheres começam
seus pequenos negócios vendendo

exatamente os produtos para momentos
comemorativos: bolos, brigadeiros, pães,
tortas, salgados e uma variedade de
outros itens. É um trabalho que, muitas
vezes, garante o sustento da família, mas
precisa de planejamento e preparo para
que os esforços e o investimento não sejam
desperdiçados. É aí que entra o projeto
Gastronomia Empreendedora, uma iniciativa
da Associação Feminina de Estudos Sociais
e Universitários (Afesu) com o apoio do
Instituto Stop Hunger Brasil.

Ele foi criado para ensinar a jovens mulheres de baixa
renda técnicas de confeitaria e panificação, além de
cuidados e práticas na cozinha, copa, produção e
manipulação dos alimentos, supervisão de times e
técnicas administrativas. A formação contribui para a
inserção dessas mulheres no mercado de trabalho,
promovendo a inclusão social e a geração de renda.
Mesmo com as limitações impostas pela crise de
Covid-19, a Afesu conseguiu adaptar o curso ao
formato on-line com sucesso em 2020, com mais de
60 aulas realizadas. Em 2021, o projeto iniciou uma
nova turma de capacitação, 100% virtual.

GASTRONOMIA EMPREENDEDORA
EM 2020 E 2021

245 45
horas de
treinamento

110
aulas
realizadas

jovens treinadas
e beneficiadas
diretamente

225

pessoas
beneficiadas
indiretamente
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GASTRONOMIA
SUSTENTÁVEL

O que fazemos

Oferecer um caminho a quem
perdeu o emprego, principalmente
em um período de crise como o
da pandemia de Covid-19, pode
mudar o futuro de alguém. Por
isso, o Instituto Stop Hunger Brasil
e a Sodexo apoiam o programa
Gastronomia Sustentável,
iniciativa da Electrolux e da Food
Foundation by Electrolux que
oferece gratuitamente cursos
profissionalizantes de culinária a
pessoas desempregadas e em
situação de vulnerabilidade.
Nas aulas, ministradas desde
2017 por chefs renomados em
São Carlos (SP) e Curitiba (PR),
os alunos aprendem a aproveitar
melhor os alimentos para
preparar pratos mais saudáveis
e sustentáveis e recebem
orientações relacionadas ao
empreendedorismo.
Em 2020, a pandemia interrompeu
o projeto em grande parte do
ano. As aulas voltaram em
novembro, apenas em Curitiba,
com adaptações para que fossem
parcialmente em formato on-line.
Desde então, já foram três turmas
realizadas.

O Instituto Stop Hunger Brasil e
a Sodexo:
• indicam professores;
• fornecem alimentos e
ingredientes para todo o curso;
• participam do evento de
formatura;
• contratam os profissionais
graduados pelo programa para
atuar em operações da Sodexo
On-site Brasil quando possível.

Os números do
aprendizado
Curitiba (PR)

4

turmas
realizadas

4

semanas
de curso

26

pessoas
capacitadas

Por causa da pandemia de Covid-19, tivemos
de adaptar as aulas presenciais a um sistema
híbrido. Graças a isso, aprimoramos a parceria com
o Gastronomia Sustentável. Foi um ano em que
aprendemos muito sobre o combate ao desperdício
de alimentos. Ao unir nossas expertises, aprendemos
ainda sobre responsabilidade social e logística com a
Sodexo!
Cósimo Scarano,

coordenador global de Projetos Sociais da Food Foundation by Electrolux
e parceiro do programa Gastronomia Sustentável
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Para ajudar
mais gente
PROGRAMA
HORTALIÇAS

Quando plantamos esta semente, há
18 anos, mal imaginávamos como
nossa colheita seria abundante.
Primeira iniciativa do Stop Hunger no
Brasil, o Programa Hortaliças já ajudou
a colocar comida no prato de milhares
de pessoas.
Nesta iniciativa, alunos da Faculdade
de Agronomia da Universidade
Estadual Paulista (Unesp) cuidam de
uma horta comunitária no campus de
Jaboticabal – até 2019, havia também
uma horta no campus de Botucatu.
Além de aplicarem o que aprendem
em sala de aula, esses estudantes
cultivam hortaliças que, depois de
colhidas, são doadas a instituições
sociais. Em contrapartida pela
dedicação ao projeto, ganham bolsas
de estudo oferecidas pela Sodexo.

CONFIRA OUTRAS INICIATIVAS
QUE CONTINUAMOS A REALIZAR
EM 2020 E 2021 NO COMBATE À
FOME E À MÁ NUTRIÇÃO.

Quem recebeu as
hortaliças
•
•
•
•
•
•
•
•

Unenlar
Pastoral Criança
Lar Caminho
Menina Luz
Vila Vicentina
Creche Maria do Carmo
Casa da Criança
Cever

21.957
quilos de
hortaliças

colhidos no campus de
Jaboticabal em 2020*
*Devido à pandemia de Covid-19, o campus ficou fechado
em grande parte do tempo entre 2020 e 2021. Por isso, o
volume de colheitas reduziu significativamente.
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HORTA NA LAJE
Um projeto premiado pela Stop
Hunger Global e reconhecido
com o Troféu GEEIS-SDG (Gender
Equality European & International
Standard – Sustainable
Development Goals). Esse é o
Horta na Laje, criado em 2017
pelo Instituto Stop Hunger Brasil,
pela Associação de Mulheres
de Paraisópolis, pelo Instituto
Escola do Povo e pela União dos
Moradores e do Comércio de
Paraisópolis.
Em uma horta instalada no terraço
do prédio da União dos Moradores
e do Comércio de Paraisópolis,
os moradores da comunidade,
especialmente mulheres, cuidam

POR ENQUANTO, TODA A PRODUÇÃO DE
LEGUMES E VERDURAS É DESTINADA AO
CONSUMO DO TIME. ESPECIALMENTE
EM 2020 E 2021, COM A CRISE DO NOVO
CORONAVÍRUS, O RENDIMENTO DA HORTA
DIMINUIU, MAS, À MEDIDA QUE A COLHEITA
AUMENTAR, A VIVA RIO PODERÁ VENDER
PARTE DAS HORTALIÇAS EXCEDENTES
À COMUNIDADE, COM BAIXO CUSTO,
TORNANDO O PROJETO AUTOSSUSTENTÁVEL.

do cultivo e aprendem técnicas
de plantio no vaso para
reproduzir em casa, garantindo
uma alimentação mais saudável
para a família. Parte da colheita
é doada para a comunidade e
outra parte é usada nas receitas
do restaurante comunitário
Bistrô Mãos de Maria, localizado
na própria região.
Com a consolidação
da iniciativa, a horta se
transformou também em um
espaço de interação e lazer,
levando mais qualidade de vida
para Paraisópolis.

Horta na Laje na prática

2020

• 2 oficinas de capacitação realizadas
• 80 pessoas capacitadas
• 160 insumos para horta distribuídos
• 80 cartilhas distribuídas
• 100 visitas recebidas para conhecer
o projeto
• 3 pessoas fizeram uma horta em
casa após a capacitação nas
oficinas

No ano, foi realizado
um número bem menor
de oficinas e visitas
e foram distribuídos
menos insumos e
cartilhas devido à
pandemia de Covid-19.
Além disso, ainda não
houve atividades da
horta em 2021. Assim
que o cenário permitir, a
programação retornará
ao seu ritmo normal.

HORTA NA
ACADEMIA
PÉROLAS NEGRAS

Inaugurada em 2019, esta horta
comunitária ajuda a alimentar os atletas
do time de futebol da Academia Pérolas
Negras, em Resende (RJ). São refugiados
de países como Haiti, Angola, Síria e
Venezuela e jovens brasileiros moradores
de favelas e periferias pobres que, por
meio do esporte, têm a oportunidade
de desenvolver seu talento e se tornar
protagonistas de suas próprias vidas.
Cultivada no centro de treinamento da
Academia, a horta é resultado de uma
parceria entre o Instituto Stop Hunger Brasil
e as ONGs Viva Rio e Cidades sem Fome.
Os jogadores e a equipe técnica do time se
envolvem diretamente no plantio dos vegetais
e podem levar para casa toda a colheita,
tendo, assim, uma alimentação mais rica em
nutrientes.

Os números da horta

2020

710 55
quilos de
hortaliças
colhidas

pessoas
beneficiadas
diretamente

2021*

19

quilos de
hortaliças
colhidas

55

pessoas
beneficiadas
diretamente

*Dados de janeiro a julho de 2021.
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Para resolver o problema na sua
origem, foi criada uma parceria
entre o Instituto Stop Hunger e o
Recanto Basketball, concretizada
com a ajuda de colaboradores
da Pinheiro Neto Advogados,
que também são apoiadores e
patrocinadores do time.

Quem ajudamos

70

pessoas
beneficiadas
diretamente pelas
cestas básicas

350

pessoas
beneficiadas
indiretamente

2020

Com fome, não tem jogo. Essa
não é uma regra do basquete,
mas da vida. E a fome era
um problema para as jovens
jogadoras do time de basquete
feminino do Instituto Recanto
Basketball, projeto social voltado
para os alunos da Escola
Estadual Recanto Verde, na
região de São Mateus, na Zona
Leste de São Paulo.

A maior vitória foi contra a fome

840 10.080

2021

INSTITUTO
RECANTO
BASKETBALL

420

cestas
básicas
entregues

cestas básicas
entregues

quilos de alimentos
doados nas cestas

5.040

quilos de alimentos
doados nas cestas

Os dados de 2021 são de janeiro a junho. Em julho,
as jogadoras do Instituto Recanto Basketball passaram
a utilizar o Cartão Alimentação Flex Stop Hunger,
recebendo mensalmente um crédito com o valor
correspondente ao da cesta básica física.

Todos os meses, o Instituto
Stop Hunger Brasil doa uma
cesta básica de 12 quilos para
cada integrante da equipe de
basquete, titulares e reservas.
Esses alimentos dão às atletas
de 7 a 17 anos de idade a
oportunidade de ajudar a
complementar as refeições de
suas famílias e contribuem para
a segurança nutricional dessas
pessoas.
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PARA LER E
APRENDER

Mais do que dar o apoio necessário
para melhorar a qualidade de
vida das pessoas, acreditamos
que ensinar sobre o preparo de
refeições saudáveis também é
uma forma de cuidar da nutrição e
combater a fome.
Isso nos motivou a criar e
distribuir, de forma gratuita e para
download on-line, uma série de
livros e manuais que ensinam
desde plantar e manter a horta até
preparar receitas que aproveitam
as partes dos alimentos que seriam
descartadas, como cascas de
frutas e legumes.
O conteúdo das publicações é
elaborado por nutricionistas e pelos
alunos do curso de Agronomia
da Universidade Estadual Paulista
(Unesp), sob coordenação dos
professores das unidades de
Jaboticabal e Botucatu. Essa é a
forma de o Instituto Stop Hunger
Brasil ajudar a evitar o desperdício
de alimentos, promover a
alimentação saudável e estimular a
produção sustentável.

Nossas publicações
RECEITAS SUSTENTÁVEIS
E-book com receitas elaboradas pelo
time de nutricionistas da Sodexo.
Ingredientes como casca de banana
e resíduos do preparo de leite vegetal
estimulam o aproveitamento total de
legumes, frutas e outros ingredientes
ricos em nutrientes.
HORTA EM CASA
Manual com dicas de como
implementar e cuidar de uma
plantação de legumes, verduras e
frutas em ambiente doméstico.
7 PASSOS PARA FAZER A SUA
HORTA EM CASA
Guia prático que ensina técnicas de
cultivo e indica os melhores vegetais
para plantar de acordo com cada
época do ano.

RECEITAS
SUSTENTÁ
VEIS

MANUAL DE TEMPEROS
Manual com orientações para
plantar temperos em casa e colher
corretamente cada um deles e para
solucionar os principais problemas de
hortas domésticas.
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Resultados
financeiros
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* Atendendo ao ITG 2002, a
entidade valoriza as receitas com
trabalhos voluntários, sendo
mensuradas ao seu valor justo,
levando-se em consideração os
montantes que a entidade haveria
de pagar caso contratasse esses
serviços em mercado similar.
Os valores de R$ 215.634 (2020)
e R$ 8.689.200 (2019) foram
reconhecidos na demonstração do
resultado na rubrica de receitas com
gratuidades, com contrapartida em
despesas com gratuidades.

Valoração das gratuidades dos
trabalhos dos voluntários*
2018
2019
2020

R$ 4.582.703
R$ 215.634

Ativo
circulante
2018
2019
2020

Passivo
circulante

R$ 264.039
R$ 701.730
R$ 1.027.816

2018
2019
2020

Patrimônio
líquido
2018
2019
2020

R$ 8.689.200

R$ 378

R$ 26.530
R$ 2.039

Receitas
operacionais

R$ 275.038
R$ 701.256
R$ 1.029.511

2018
2019
2020

R$ 5.413.030
R$ 3.438.661

R$ 10.239.394

Despesas
operacionais
2018
2019
2020

(R$ 5.493.675)
(R$ 3.110.406)

(R$ 9.813.175)
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INSTITUTO STOP HUNGER BRASIL
Governança
MANTENEDORES

Sodexo

Serviços On-site

Sodexo

Benefícios e Incentivos

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente

Andreia Dutra
Vice-presidente

Conselho Fiscal
e Jurídico

Vice-presidente

Carla Statzevicius
Guilherme Cogo
Tatianne Junco

Willian Tadeu Gil
Hyran José Costa Godinho

Pronep

Life Care By Sodexo

Embaixadores
e voluntários

Superintendente

Davi Barreto

COMITÊ CONSULTIVO GLOBAL: Andrea Krewer – Responsável por incentivar e apoiar na
execução das iniciativas regionais e assegurar o acompanhamento na perspectiva global.
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Quem trabalha ao nosso lado
Academia Pérolas Negras

Healthy Safe Place to Work (HSPW)

Alana

Instituto Anchieta Grajaú

Associação das Mulheres de
Paraisópolis

Instituto Escola do Povo

Associação Feminina de Estudos
Sociais e Universitários (Afesu)
Avina Américas
Banco de Alimentos de Porto
Alegre/RS
Bank of America
BNP Paribas
Boomera
Centro Social Carisma
CHS Agronegócio
Cidades sem Fome
Clube Athlético Paranaense
Concept Blindagens
Daitan
Decalc Confecções
DocuSign
DSM Produtos Alimentícios
Electrolux
Food Foundation by
Electrolux
Erlan
Estácio

Instituto Pró Saber
ISA CTEEP
Jall Card
Kärcher Brasil
Localiza
Locaparts ABC
Lover Ipsum
Luciana Cássia Fotografia
Profissional
MediTeq
MKT Log
ONG Banco de Alimentos
de SP
Open Mind Brazil
PicPay
São Paulo Futebol Clube
Sarrat Moraes Advogados
TecnoFood
Thomson Reuters
União dos Moradores de
Paraisópolis
UniRun

Flash Courier

Universidade Estadual Paulista
(Unesp)

Flormel

VemPlast

Fundação Feac

Viva Rio

G10 Favelas

World Food Programme (WFP)

Grupo Saga

Zurich Foundation

Muito obrigado!
Adriana Stratenhoff
Alberto Ippolito
Alicia Silva
Aline Alencar
Aline Bezerra
Ana Kobayashi
Ana Rodrigues
Andrea Sola
Andreia Dutra
Barbara Freire
Barbara Leão
Barbara Ribeiro
Breno Silva
Bruna Berigo
Bruna Jonard
Bruno Oliveira
Camila Rufino
Carine Castanho
Carla Castro
Carla Haerbaert
Carla Statzevicius
Carolina Lopes
Caroline Kuntzler
Caroline Santos
Cássio Dias
Charlles Farias
Claudia Avena
Claudia Belan
Claudia Braga
Claudia Dourado

Claudia Pessini
Cristina Wagner
Daniel Cardoso
Daniel Ribeiro
Daniel Souza
Daniela Minucci
Davi Barreto
Denize Marino
Diagrinny Carneiro
Eleomara Silva
Eliane Otoni
Ellen Santos
Eugenia Vigna
Eunice Matarolli
Fernanda Bomfim
Fernanda Fiovarante
Fernanda Silva
Fernando Cosenza
Franciele Silva
Gerlane Marques
Guilherme Cogo
Hubert Visschedijk
Hyran Godinho
Isael Araújo
Islândia Pereira
Jean Oliveira
Johnny Calixto
João Gabriel Villa
João Marinho
João Muniz

João Soares
Joelson Santos
Julia Serafin
Juliana Brito
Juliana Gopfert
Juliano Ramos
Karine Pompeo
Laura Alvares
Leandro Monteiro
Leticia Comparini
Leticia Martinez
Libera Martins
Lidia Santos
Luana Misael
Lucieli Sobreira
Luis Chiaradia
Luiz Louzada
Márcia Costa
Márcio Pedroso
Marcio Venâncio
Marcus Pinho
Mariana Bernun
Mayara Yonemura
Milleny Paixão
Mirian Braga
Mirian Oliveira
Monica Donadio
Monica Lollato
Monica Soto
Monica Torquato

Naor Mendonça
Nara Leal
Nayara Marques
Poliana Carvalho
Poliana Castro
Rafael Mariano
Regina Cerqueira
Regina Cunha
Renata Duarte
Roberta Veloso
Rogério Telli
Rosiana Silva
Sâmila Aguera
Samuel Oliveira
Sandra Alves
Sandra Tenório
Sergio Caires
Silvia Moraes
Sindy Muller
Solange Dorighello
Soraia Batista
Sueli Quaresma
Tatiana Moreira
Tatianne Junco
Taymara Oliveira
Valdineia Camilo
Vivian Jacintho
Willian Gil
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Para quem fazemos a diferença
AMAZONAS
Abrigo Infantil Monte Salem
(Jovens com uma Missão)
Abrigo O Coração do Pai
Associação Missionária
Evangélica do Amazonas – AME
(Acolhimento de Venezuelanos)
Casa Vhida – Associação de
Apoio à Criança com HIV
Nacer – Núcleo de Assistência
à Criança e Família em Situação
de Risco
SOS Aldeias do Brasil (SOS
Children’s Villages Brasil)
Vicentinos Igreja Nossa Senhora
das Dores
BAHIA
Asilo São Lázaro
Associação Casa de Caridade
Adolfo Bezerra de Menezes
Lar Vida – Valorização Individual
do Deficiente Anônimo
Núcleo de Apoio ao Combate do
Câncer Infantil (Nacci)
CEARÁ
Lar Amigos de Jesus
Lar Torres de Melo
Lar Três Irmãs
DISTRITO FEDERAL
Casa de Paternidade
Lar de São José
ESPÍRITO SANTO
Abrigo de Idosos Abel Pino
Portela
Associação Lar Teresa de Jesus
Lar da Velhice Angelo Passos

GOIÁS
Asilo São Vicente de Paulo –
Catalão
Associação Espaço Vida
Educação Inclusiva
Guardiões do Amor Maior
MINAS GERAIS
Abrigo Lar Cristão de Belo Horizonte
Ação Comunitária Social e
Beneficente Ebenezer (Acosbe)
Associação de Apoio as Crianças
e Idosos (AACI)
Casa de Repouso Santa Luzia de
Marilac
Creche Imaculada Conceição
Fraternidade Espírita Irma Rosalia
Lar dos Idosos Benedito Venâncio
Lar dos Idosos José Verçosa Júnior
Lar dos Idosos Nossa Senhora
da Saúde
SSVP – Conselho Metropolitano
de Belo Horizonte da Sociedade
PARÁ
Creche Lar Cordeirinho de Deus
Grupo Espírita Jardim das
Oliveiras
PARAÍBA
Aspan – Associação Promocional
do Ancião Dr. João Meira de
Menezes
Vila Vicentina Júlia Freire
PARANÁ
Acepp – ONG Assistencial a
Crianças Carentes Portadoras
com Câncer, Leucemia e Paralisia
Cerebral

Associação Caminho da Vida Lar
Dona Vera
Associação Casa do Pai
Associação de Proteção a
Maternidade e Infância (APMI)
Itaperuçu
Associação Franciscana de
Educação ao Cidadão Especial
(Afece)
Central Integrada de Apoio a
Família (Ciaf)
Centro Espírita Pai Joaquim de
Aruanda
Fraternidade Espírita Casa do
Caminho Curitiba
Lar das Marias
Lar Dona Vera
Lar Mãe Maria
Renar – Obra Assistencial de
Recuperação e Resgate a Vida

PERNAMBUCO
Fundação Terra
RIO DE JANEIRO
Casa do Abraço
Casa Emilien Lacay – Rede
Cruzada
Centro Cultural Oca dos Curumins
Mesa Brasil Sesc
Viva Rio – Academia Pérolas Negras
RIO GRANDE DO SUL
Associação Beneficente Amor ao
Próximo (Abap)
Associação de Cegos Louis
Braille (Acelb)
Aldeia da Fraternidade
Associação Solidária Só os Fortes
(Assof)

Banco de Alimentos do Rio
Grande do Sul
Casa da Sopa – Nova Prata
Casa Lar do Cego Idoso
Cozinheiros do Bem
Instituto do Câncer Infantil
Lar do Idoso São Vicente de
Paulo
Projeto WimBelemDon

SANTA CATARINA
Bairro da Juventude dos Padres
Rogacionistas
Casa Adalto – Apoio às Crianças
com Câncer
Casa de Repouso para Idosos
Ágape
Casa Lar – Associação Irmã
Carmen
Casa São Francisco – Lar dos
Idosos
Lar do Donzelli
Lar Idoso Ágape
SÃO PAULO
Ação Educativa
Associação Beneficente de
Amparo ao Idoso Carente
Caminho da Vida (Abaic)
Associação Beneficente Feminina
Sírio-Libanesa (ABSL)
AEB – Casa de Convivência Porto
Seguro
Apae de São Paulo/Instituto Jô
Clemente
Aproses – Exército da Salvação
Arca do Brasil
Arsenal da Esperança
(Associação Assindes Sermig)
Asilo João Kulh Filho

Asociación Palotina – Centro de
Acolhida Especial para Mulheres
Migrantes (Caemi Palotinas)
Associação Beneficente Cantinho
da Meimei
Associação Comunitária Monte
Azul
Associação Cruz Verde
Associação das Mulheres de
Paraisópolis
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Cabreúva
Associação Feminina de Estudos
Sociais e Universitários (Afesu)
Associação Guaraúna Arte Cultura
(GAC)
Associação Monte Azul
Associação Prato Cheio
Associação Reciclazaro
Associação Refúgio 343
CACCC CBC – Centro de Apoio
à Criança Carente com Câncer
São Paulo/SP
Casa Apoio de Crianças com
Câncer (Cajec)
Casa da Criança e do
Adolescente de Santo Amaro –
Grossarl
Casa da Sopa
Casa dos Velhos Irmã Alice
Casa Ondina Lobo
CBC – Centro de Apoio à Criança
Carente com Câncer (Grupo Anjo
Azul)
Centro de Assistência e
Promoção Social Nosso Lar
Centro de Recuperação e
Educação Nutricional (Cren)
Centro Espírita Amor e Caridade
(Ceac)

Centro Social Carisma
Crea+ Brasil São Paulo
Cristolândia São Paulo
Cruz Vermelha SP
G10 Favelas – Paraisópolis
Grupo da Sopa
Grupo de Assistência ao
Tratamento e Hospedagem Infantil
(Grathi)
Grupo Espírita Batuíra (GEB)
Grupo Vida Brasil
Hospital de Base São José do
Rio Preto
Instituto Anchieta Grajaú
Instituto Beneficente Viva a Vida
Instituto C
Instituto Escola do Povo
Instituto Mensagem de Paz
Instituto Padre Haroldo
Lar Assistencial Mãos Pequenas
Lar Mãe do Divino Amor (Lemda)
Lar Sírio Pró-Infância
Liga Solidária
Missão Vida
ONG Banco de Alimentos
Pão dos Pobres de Santo Antonio
Projeto Dona Odette
Projeto Gente Nova
Recanto Menina Luz
Sociedade São Vicente de Paula
SOS Aldeias do Brasil (SOS
Children’s Villages Brasil)
União dos Moradores e do
Comércio de Paraisópolis
Vila Vicentina de Jambeiro

SERGIPE
Same – Lar do Idoso
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http://br.stop-hunger.org
StopHungerBrasil
@stophungerbrasil

