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EMPODERAMENTO FEMININO 

enfrentamos hoje, em que a pandemia do 
coronavírus possibilita o aumento dos níveis 
de pobreza e fome no Brasil. Rapidamente, 
nós nos mobilizamos em uma campanha de 
assistência emergencial, somando esforços 
e ampliando nossa atuação para resguardar 
os mais vulneráveis. 

Seguiremos trabalhando com dedicação, 
contribuindo para atingir a meta da Stop 
Hunger Global de beneficiar 100 milhões de 
pessoas até 2025 por meio, principalmente, 
do empoderamento feminino. Em 2019, o 
Brasil apresentou os melhores indicadores 
de impacto entre todos os movimentos da 
organização no mundo, como você verá 
nas próximas páginas. Isso demonstra que 
nossa atuação está alinhada à estratégia 
da Stop Hunger Global. E assim continuará, 
pois nossa meta – e nosso maior desejo – é 
um só: que não haja mais fome em nenhum 
lugar do planeta.

Está provado que investir na 
capacitação e no desenvolvimento 
profissional das mulheres traz 

benefícios para toda a sociedade. E 
foi o que nós, do Instituto Stop Hunger 
Brasil, fizemos de maneira consistente 
em 2019. No ano que passou, traçamos 
novos caminhos rumo ao empoderamento 
feminino, impulsionados por dados de 
estudos de agências da Organização das 
Nações Unidas (ONU), que demonstram 
que a mulher tem um papel fundamental 
para o atingimento dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) até 
2030, principalmente no que tange à 
erradicação da fome e da desnutrição  
no mundo. 

Por isso, em 2019, desenvolvemos projetos 
com o objetivo exclusivo de apoiar mulheres 
em situação de vulnerabilidade social. 
Ajudamos a colocar em prática ações que 

precisavam de uma sustentação para se 
tornarem realidade. Contribuímos com 
programas que já estavam em andamento, 
mas contaram com a nossa parceria para 
se fortalecer ainda mais. 

Mas nada disso seria possível sem a 
união de forças. Trabalhar de forma 
cooperada é essencial para o sucesso 
de nossas iniciativas. O Instituto Stop 
Hunger Brasil atua na promoção de 
uma rede de solidariedade que une 
os diversos stakeholders da Sodexo: 
clientes, fornecedores, ONGs, 
estabelecimentos comerciais, órgãos 
públicos, colaboradores, seus familiares 
e membros da sociedade em geral. 
Quando cada parte envolvida entende o 
papel crucial que ocupa nessa rede de 
transformação, o engajamento acontece 
de forma espontânea e comprometida. 
Isso ficou ainda mais claro no cenário que 

 Em 2019,  
desenvolvemos projetos com 
o objetivo exclusivo de apoiar 
mulheres em situação de 
vulnerabilidade social.
Andreia Dutra é presidente do Instituto  
Stop Hunger Brasil e presidente  
da Sodexo On-site Brasil

MENSAGEM DA PRESIDENTE DO INSTITUTO STOP HUNGER 
BRASIL E PRESIDENTE DA SODEXO ON-SITE BRASIL

transforma o mundo 
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Conquistas 
que nos fazem chegar 
cada vez mais longe

 O ano de 2019 foi produtivo 
e repleto de trabalho: passamos 
de 10 para 16 projetos no Brasil.
Fernando Cosenza é diretor regional da Stop 
Hunger Global, vice-presidente do Instituto  
Stop Hunger Brasil e vice-presidente de Marketing  
da Sodexo Benefícios e Incentivos

MENSAGEM DO DIRETOR REGIONAL DA STOP HUNGER GLOBAL  
E VICE-PRESIDENTE DO INSTITUTO STOP HUNGER BRASIL

comunitárias. A Servathon, nossa 
tradicional maratona de voluntariado, 
superou as expectativas mais uma 
vez. Com 255 toneladas de alimentos 
arrecadadas, beneficiamos 316 
instituições que assistem pessoas 
em situação de vulnerabilidade social 
em todo o Brasil. E a dedicação e o 
apoio dos colaboradores, clientes, 
fornecedores e parceiros da Sodexo 
foram fundamentais para esse sucesso.

São avanços importantes, mas ainda 
há um longo caminho a percorrer. 
Queremos ter mais autonomia financeira, 
equilibrando as doações das nossas 
mantenedoras fundadoras com outras 
fontes de recursos. Houve uma evolução 
efetiva em 2019, com o aumento de 
adesões ao programa de doação em 

Um ano que será lembrado pelas 
grandes conquistas. Assim foi 2019, 
que nos trouxe muitos motivos para 

comemorar. Vimos a consolidação de 
ações já em andamento e nos dedicamos 
com entusiasmo a novas iniciativas de 
combate à fome e à má nutrição. Foi um 
ano produtivo e repleto de trabalho: no 
Brasil, passamos de 10 para 16 projetos. 

O Horta na Laje, criado em 2017 para 
capacitar moradores da comunidade de 
Paraisópolis, na cidade de São Paulo, 
a produzir o seu próprio alimento, foi 
reconhecido internacionalmente com 
o Troféu GEEIS-SDG (Gender Equality 
European & International Stantard – 
Sustainable Development Goals). Um 
prêmio que tivemos a honra de receber em 
nome do Instituto Stop Hunger Brasil na 

sede da Organização das Nações Unidas 
(ONU), em Nova York. 

Continuamos buscando programas 
autossustentáveis e focamos 
especialmente em iniciativas que 
promovem o empoderamento feminino e 
o empreendedorismo. Nosso empenho foi 
novamente recompensado globalmente. 
A campanha “2019 Stop Hunger Women 
Empowerment” aprovou cinco projetos 
brasileiros. A presidente da Stop Hunger 
Global, Clodine Pincemin, fez, inclusive, 
uma visita ao Brasil para conhecer de 
perto nosso trabalho. Ela esteve em 
Paraisópolis e viu, na prática, os projetos 
que nos ajudou a implementar.

E temos mais conquistas! Estamos 
ampliando as iniciativas de hortas 

folha de pagamento, que permite que os 
colaboradores da Sodexo contribuam 
frequentemente com o Instituto. 
Registramos, também, um crescimento 
– tanto em número como em resultado – 
dos leilões beneficentes.  

Superando desafios e colhendo êxitos, 
o Brasil ocupa um lugar de destaque 
no movimento Stop Hunger. Com 
suas dimensões continentais e grande 
potencial, o País conquistou status 
de região e, por isso, participamos 
do comitê global, com voz ativa na 
definição das estratégias adotadas. E 
como parte dessa incrível rede global de 
parceiros, a cada ano renovamos nosso 
compromisso de melhorar a qualidade 
de vida da população vulnerável, em uma 
sintonia que se fortalece sempre mais. 
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 O crescimento 
do Instituto Stop Hunger 
Brasil nos últimos quatro 
anos o coloca em 
destaque em relação às 
demais Fundações Stop 
Hunger do mundo.
Clodine Pincemin
é presidente da Stop Hunger Global

MENSAGEM DA PRESIDENTE DA STOP HUNGER GLOBAL 

E m novembro de 2018, estive no Brasil 
em visita aos projetos do Instituto Stop 
Hunger e fiquei encantada e orgulhosa 

com o que vi. Conheci o Horta na Laje, na 
comunidade de Paraisópolis, e fiquei feliz em 
ver como uma estrutura tão simples consegue 
um resultado tão expressivo e dá oportunidade 
a tantas mulheres de se capacitarem para 
habilidades de cozinha. Eu me emocionei ao 
observar que estamos contribuindo para a 
qualidade de vida daquelas pessoas. 

Outra iniciativa que visitei foi o programa 
Gastronomia Sustentável, em Curitiba. As aulas 
são um belíssimo trabalho de capacitação, 
especialmente com as mulheres da região, que 
vivem em situação de vulnerabilidade social. 

Por isso, em 2019, lançamos a campanha global 
“2019 Stop Hunger Women Empowerment” para 
ajudar a impulsionar ainda mais os projetos sociais 
em países que precisam de ajuda para melhorar 
a segurança alimentar, o combate à fome e à má 
nutrição sustentavelmente, além do equilíbrio de 
gênero e social. Cinco iniciativas brasileiras foram 
selecionadas nessa ação. 

Vejo o Brasil, de tantas diferenças sociais, muito 
engajado em contribuir para uma sociedade melhor. 
Tanto é assim que, nestes últimos quatro anos, o 
Instituto Stop Hunger do País teve um crescimento 
em número de projetos e de resultados, o que 
o coloca em destaque em relação às demais 
Fundações Stop Hunger do mundo. 

Tenho um carinho especial por este País e por 
esta equipe que sempre trouxe muita criatividade 
e bom desempenho em sua atuação.

brasileiro
Orgulho  
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N os últimos três anos, a Stop Hunger 
Global vem investindo, de maneira 
mais consistente, em programas para 

capacitar e profissionalizar mulheres.  
A fundação sabe que um dos mais importantes 
vetores para o empoderamento feminino é o 
empreendedorismo. 

Diversos estudos indicam que proporcionar às 
mulheres melhor educação, treinamento, meios 
de produção e recursos financeiros maximizará 
a possibilidade de erradicar a fome do mundo 
até 2030, meta estabelecida pela Organização 
das Nações Unidas (ONU).   

As iniciativas apoiadas pela Stop Hunger 
Global promovem a inclusão social, muitas 
delas por meio da capacitação no cultivo de 
hortas ou em técnicas de gastronomia. O tema 
é tão importante que o Instituto Stop Hunger 
Brasil teve cinco iniciativas aprovadas na 
campanha global “2019 Stop Hunger Women 
Empowerment”, destacando-se com o maior 
número entre todos os países participantes. 

Mulheres 
na linha 
de frente

Fonte: (1) https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.FE.ZS e 
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.FE.ZS  

US$ 4 milhões
investidos pela Stop Hunger 
Global em programas de 
empoderamento feminino 
desde 2018

As mulheres poderiam 
alimentar entre 100  
a 150 milhões  
de pessoas a mais  
se tivessem acesso  
aos mesmos recursos  
que os homens(2)

Fonte: (2)  http://www.fao.org/news/story/en/item/52011/icode/

As mulheres representam 50%  
da população global e quase 40% da  
força de trabalho. Mas possuem 
apenas 1% da riqueza do mundo(1)
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Mudança de vida
Em muitos lugares do mundo, as mulheres são o coração 
de suas comunidades. Estatísticas mostram que, quando 
se investe no público feminino, há benefícios para toda a 
sociedade. De acordo com a ONU Mulheres, quanto mais 
mulheres entram para o mercado de trabalho e atuam com 
igualdade de gênero, mais as economias crescem. Ou seja, 
todo mundo ganha quando elas são empoderadas. 

Mas as vantagens não são apenas econômicas. 
O empoderamento feminino abre caminho para a 
profissionalização e o empreendedorismo, importantes 
instrumentos de transformação social. No mundo todo, 
inclusive no Brasil, muitas mulheres se encontram em situação 
de risco e ameaçadas pela pobreza e pela violência doméstica. 
Ao terem sua própria renda, elas mudam essa condição e 
trilham uma nova história de vida.  

A independência financeira das mulheres tem um forte impacto 
econômico e social nas comunidades em que vivem:

Cerca de 90% da renda das mulheres 
é direcionada para alimentação, 
saúde e educação de suas 
famílias – já no caso dos homens, esse 
índice é de apenas 35%(1)

Uma criança tem 
20% mais chances 
de sobreviver quando 
a mãe controla o 
orçamento da família(2)

Um ano a mais de 
educação básica pode 
aumentar a renda das 
mulheres entre 10% e 
20%. E, para cada ano 
adicional de educação 
secundária, até 25%.

Fonte: (1) https://www.un.org/en/
ecosoc/phlntrpy/notes/clinton.pdf 
(2) https://www.oecd.org/dac/
gender-development/45704694.pdf 
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E liminação da fome e igualdade 
de gênero são dois dos objetivos 
da agenda do desenvolvimento 

sustentável que visa a prosperidade, 
cuidando do planeta e das pessoas, 
não deixando ninguém para trás.

A perspectiva de gênero é fundamental 
para acabar com a fome, combater 
a má nutrição e pensar as soluções 
e medidas para alcançarmos esses 
objetivos. A eliminação da fome e a 
boa nutrição são fundamentais para 
o empoderamento das mulheres e 
meninas e o fim das desigualdades. 

Mulheres e meninas são metade do 
planeta, são mais de 51% no Brasil, 
representam cerca de 60% das 
pessoas formadas nas universidades, 
são a maioria nas profissões de cuidado 

e no trabalho do cuidado não 
remunerado, e 45% dos lares 
brasileiros são chefiados por 
mulheres. Por outro lado, as 
mulheres, em especial as negras, 
são a maioria entre as pessoas 
desempregadas, são 60% dentre as 
pessoas que não têm conta bancária 
ou estão há mais de seis meses sem 
movimentar uma conta e têm maior 
participação no trabalho informal. 

Melhorar a vida das mulheres e meninas 
e a eliminação da fome seguem juntos, 
são questões intrinsecamente ligadas. 
Que, juntas e juntos, sociedade civil, 
terceiro setor, empresas e governos, 
possamos unir esforços e acelerar as 
ações para a eliminação da fome e 
assegurar uma alimentação saudável 
para todos e todas.

A eliminação da fome e  
a boa nutrição são fundamentais 
para o empoderamento das 
mulheres e meninas e o fim das 
desigualdades.
Adriana Carvalho, 
gerente regional ONU Mulheres – Programa 
Ganha-Ganha: igualdade de gênero significa 
bons negócios 
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O Stop 
Hunger

Sem trégua
na luta contra a fome

821 milhões de pessoas  
– quase 11% da população – 
passam fome no mundo*

9 milhões de 
brasileiros convivem 
diariamente com a fome*
*Fonte: Organização das Nações Unidas para 
a Alimentação e a Agricultura (FAO)
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P elo terceiro ano consecutivo, os números 
da fome aumentaram no mundo. O relatório 
“O estado da segurança alimentar e da 

nutrição no mundo”, produzido pela Organização 
das Nações Unidas para Alimentação e a 
Agricultura (FAO) e divulgado em julho de 2019, 
mostra que 821 milhões de crianças, jovens e 
adultos no planeta não tiveram acesso suficiente à 
alimentação no ano de 2018. 

Conflitos armados, desaceleração econômica ou 
crescimento negativo em alguns países, mudanças 
climáticas e desigualdade social são os principais 
causadores do aumento da insegurança alimentar. 

No Brasil

6 em cada 10 crianças brasileiras 
vivem na pobreza, segundo 
estudo do Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef)

1 em cada 9  
pessoas não tem 
o que comer

No mundo*

2 bilhões de pessoas vivem em 
situação de insegurança  
alimentar moderada ou grave 

Conflitos e crise climática  
colocam 47 países em  
níveis alarmantes de fome 

A cada dia, um terço 
de todos os alimentos 
produzidos no mundo 
é jogado fora, ainda 
em boas condições 
para consumo.  
Seria suficiente  
para alimentar  
821 milhões  
de pessoas

Esse cenário e os dados apresentados nestas páginas 
revelam o tamanho do desafio que temos pela frente para 
atingir a meta traçada pela ONU de acabar com a fome e 
a má nutrição até 2030. E estamos empenhados em fazer 
dessa aspiração uma realidade. É por isso que, desde 1996 
no mundo e 2003 no Brasil, o Stop Hunger vem trabalhando 
com afinco em ações cada vez mais estruturadas e com 
amplo impacto. Conheça nossa história!

*Fonte: Relatório SOFI 2019 – O estado de segurança alimentar e nutrição no mundo em 2019 (State of Food Security 
and Nutrittion in the World, em inglês), da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)

*Fonte: Organização das Nações Unidas para 
a Alimentação e a Agricultura (FAO)
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Tornar-se uma força de liderança na luta contra a fome e a má 
nutrição. Foi com essa missão que o Stop Hunger nasceu nos 
Estados Unidos em 1996, fundado pela Sodexo. Ele evoluiu e, 
hoje, a Stop Hunger Global é a organização-mãe de uma rede 
sem fins lucrativos com presença em vários países.

Trata-se de uma instituição independente, que atua no 
ecossistema da Sodexo, unindo em sua causa colaboradores, 
clientes, consumidores, fornecedores e acionistas. 

Passados quase 25 anos, a luta contra a fome e a má nutrição 
segue mais forte do que nunca. Dia após dia, voluntários e 
parceiros espalhados pelo planeta dedicam seu tempo, energia 
e entusiasmo em ações para levar comida a quem precisa. É 
uma verdadeira corrente humana de solidariedade para ajudar a 
construir um mundo mais justo e feliz. 

O Instituto Stop Hunger Brasil é uma ramificação dessa rede 
global no País, fortalecendo a causa do movimento Stop Hunger 
e contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Corrente mundial do bem 

•  4,5 milhões de refeições 
distribuídas

•  US$ 8 milhões arrecadados 

•  1.200 organizações apoiadas

Desafio 
que une o mundo

122 mil voluntários
nos cinco continentes 

23 anos de atuação do 
movimento Stop Hunger no mundo 

Presença em 
61 países 

Missão coletiva 
Em sua luta contra a fome e a má nutrição, a Stop Hunger Global conta com  
parcerias internacionais – como o Programa Mundial de Alimentos – e apoia ONGs  
no mundo inteiro. 

Além dos voluntários que atuam em comunidades locais, a Stop Hunger Global 
promove o programa YEAH! (Your Engagement Against Hunger, ou Seu Compromisso 
Contra a Fome), no qual especialistas da Sodexo participam de missões de 
solidariedade na África, na Ásia, na América Latina e no Oriente Médio. Nos últimos 
dois anos, 63 pessoas dedicaram 367 dias de trabalho em atividades relacionadas a 
suprimentos, logística, qualidade, higiene e segurança alimentar, além de projetos de 
construção de cozinhas centrais. 

Instrumentos para 
alcançar nossos objetivos 

•  Voluntariado
•  Arrecadação  

de fundos 
•  Parcerias 

O STOP HUNGER  11



5 iniciativas selecionadas para 
receber financiamento da 
Stop Hunger Global durante três anos 

17 anos de combate à
fome e à má nutrição no Brasil 

16 iniciativas 
em andamento

Trajetória consistente
Nos últimos anos, o Instituto Stop Hunger 
Brasil vem investindo em projetos e ações 
autossustentáveis, e 2019 pode ser considerado o 
ano em que houve a consolidação de vários deles. 
Iniciativas foram reconhecidas internacionalmente, 
novos projetos nasceram, outros que já existiam 
tiveram desempenho recorde. 

E não parou por aí. As doações de colaboradores 
da Sodexo, com desconto em folha de 
pagamento, ganharam impulso e vêm crescendo 
de forma sistemática. Os leilões beneficentes e 
as ações de arrecadação de recursos registraram 
aumento, tanto em número como em resultado. 

Com tudo isso, o movimento Stop Hunger no 
Brasil conseguiu se tornar um dos exemplos 
globais de boa gestão. 

Em 2019

271 toneladas  
de alimentos 
doadas

238.568 
beneficiários 
indiretos

331 ONGs cadastradas 
no Brasil recebem apoio do 
Instituto Stop Hunger no País

69.834 
beneficiários 
diretos

R$ 118.014 
arrecadados em 
doações

53.935 voluntários 
participaram dos projetos 
do instituto 

A união faz a força

Stop Hunger no Brasil
O Programa Hortaliças, em 
Jaboticabal (SP), foi a primeira 
iniciativa Stop Hunger no 
País, mas foi em 2015, com a 
formalização do Instituto Stop 
Hunger Brasil, que ganhamos 
mais autonomia para a 
organização captar recursos 
e, dessa forma, potencializar 
os seus projetos e iniciativas. 

Atualmente, o Instituto Stop Hunger Brasil 
é uma organização da sociedade civil de 
interesse público (OSCIP), mantida pelas 
unidades de negócio Sodexo Benefícios e 
Incentivos e Sodexo On-site Brasil, e atua 
apoiada no ecossistema dessas divisões, 
engajando colaboradores, seus familiares 
e amigos, consumidores, clientes, 
fornecedores e acionistas.
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 Desde meados de 2017, o Instituto Stop Hunger Brasil vem 
evoluindo com relação ao seu posicionamento. No início, nosso foco era 
nos tornar uma força de liderança no combate à fome e à má nutrição. 
Esse propósito de transformação social continua e sempre existirá, 
mas agora estamos investindo, cada vez mais, em iniciativas sociais, 
priorizando projetos autossustentáveis, que contribuam para uma ali-
mentação mais saudável e, ao mesmo tempo, combinem capacitação 
e empreendedorismo, para garantir a igualdade de gênero e assegurar 
renda e, consequentemente, uma vida digna e autônoma às mulheres. 

Sabemos que a mobilização social não é tão simples e requer vontade 
e compromisso de atores privados e públicos, além de uma política 
consistente e assertiva. No entanto, o balanço do ano mostrou que es-
tamos no caminho certo. Estamos ensinando mais pessoas – principal-
mente mulheres em situação de vulnerabilidade social – a cuidar de uma 
horta ou a produzir alimento para sua casa e sua família e a compartilhar 
o que aprendem com sua comunidade. Hoje, já somos referência em 
várias frentes, e isso é altamente recompensador.
Davi Barreto, superintendente do Instituto Stop Hunger Brasil  

Assistência emergencial
Amparo durante a crise da  
Covid-19 a quem mais precisa  

Um dos focos de atuação do Stop Hunger no mundo é prestar assistência 
em caso de emergências. Considerado o maior desafio global desde 
a Segunda Guerra Mundial, a pandemia da Covid-19, causada pelo 
coronavírus, pode levar 265 milhões de pessoas para uma situação de fome 
em 2020, segundo alertas da ONU e da FAO. 

Com o objetivo de levantar recursos para ajudar ONGs e comunidades 
carentes, o Instituto Stop Hunger Brasil promoveu uma campanha de 
assistência emergencial de abril a agosto de 2020. Os beneficiados pela 
iniciativa receberam um Cartão Alimentação Stop Hunger, com crédito para 
compra de alimentos perecíveis e não perecíveis. 

A cada cartão entregue, as instituições atendidas são incentivadas a realizar 
as compras em estabelecimentos próximos, com o intuito de estimular e 
aquecer o movimento no comércio local.   
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2017
2018

2019

2015

2003

2009

Setembro
Programa Horta na Laje 
recebe o Troféu GEEIS-SDG, 
da Arborus, em cerimônia na 
ONU 

Stop Hunger faz parceria com 
o Instituto Recanto Basketball, 
para doação de 70 cestas 
básicas todo mês para o 
time de basquete juvenil 
feminino

Outubro
Inauguração, no Dia 
Mundial da Alimentação, 
de horta comunitária no 
Centro de Treinamento 
da Academia Pérolas 
Negras, projeto da ONG 

Viva Rio voltado para 
jovens refugiados 

Dezembro 
Stop Hunger inicia 
atividades no País

Abril
Realizada a 
primeira edição 
da Servathon 
no Brasil 

Novembro 
Formalização do Instituto Stop 
Hunger no Brasil como instituição 
independente

Maio
Criação do 
programa 
Horta na Laje

Março
Elizandra Cerqueira 
recebe o Women´s 
Awards, em Paris, 
pelo trabalho de 
empoderamento 
feminino realizado na 
iniciativa Bistrô Mãos de 
Maria, em Paraisópolis, 
em conjunto com o 
programa Horta na Laje

Março
Realização do  
projeto-piloto de  
Hortas Hidropônicas

Abril 
Cinco iniciativas são 
selecionadas pela 
campanha “Stop Hunger 
Women Empowerment” 
para receber apoio 
financeiro pelo período 
de três anos 

A evolução do Instituto Stop Hunger no Brasil
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Em 2019, o Instituto Stop Hunger 
Brasil seguiu firme em seu 
propósito de contribuir para 

erradicar a fome e a má nutrição por 
meio de projetos autossustentáveis. 
Acreditamos que o caminho para 
alcançar nosso objetivo é investir 
em programas de capacitação e 
empreendedorismo e, cada vez 
mais, em ações que propiciem o 
empoderamento das mulheres.  
Elas estão no foco de grande parte 
das nossas atividades.   

Todos os nossos projetos tiveram 
indicadores robustos no ano, o que 
prova que estamos na rota certa, 
como você verá nas próximas páginas.

Nossas 
 iniciativas

5 novas iniciativas promovem 
o empoderamento feminino

Avançamos  
de 10 para  
16 projetos 
em 2019

Apoio financeiro da Stop Hunger 
Global durante 3 anos

NOSSA 
ESTRATÉGIA
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PROJETO PARCERIA

Cozinha Escola Instituto Anchieta Grajaú e Electrolux  
by Food Foundation

Horta Comunitária em Paraisópolis Instituto Escola do Povo

Costurando Sonhos Associação das Mulheres de Paraisópolis

Hortas Hidropônicas Centro Social Carisma

Gastronomia Empreendedora Associação Feminina de Estudos Sociais 
e Universitários (AFESU)

As iniciativas brasileiras vencedoras

Elas são as protagonistas
Um grande feito marcou o Instituto 
Stop Hunger Brasil em 2019. No 
mês de abril, a Stop Hunger Global 
lançou a campanha “2019 Stop 
Hunger Women Empowerment”, 
aberta a todas as organizações 
que fazem parte da fundação. 
A ideia foi mapear as principais 
iniciativas de empoderamento 

feminino ao redor do mundo 
e oferecer a elas recursos 
financeiros para que coloquem 
em prática suas ações. 

O Brasil inscreveu seis projetos 
e, em junho, veio a boa notícia: 
entre os 23 escolhidos, 5 eram 
brasileiros, um recorde entre 
todos os países participantes. 
Pelo período de três anos, 
essas iniciativas terão apoio 
financeiro para suas atividades 
– 80% virá da Stop Hunger 
Global e 20% do Instituto Stop 
Hunger Brasil. 

NOSSAS INICIATIVAS 16



Instalações (cozinha e refeitório) 
permitirão ao Instituto Anchieta  
Grajaú dobrar para 2 mil a quantidade 
de refeições servidas por dia 

Sonhar com um negócio próprio, ter a 
oportunidade de desenvolver habilidades 
pessoais, investir em treinamento e 
profissionalização. É o que o projeto Cozinha 
Escola vai proporcionar para as mulheres da 
região do Grajaú, na zona sul de São Paulo. O 
bairro tem mais de 360 mil habitantes com alto 
nível de vulnerabilidade social e altos índices 
de violência contra a mulher. 

A iniciativa está sendo desenvolvida 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) para 600 
crianças e jovens de 2 a 18 anos. 

As participantes terão aulas de gastronomia 
em uma cozinha recém-construída no IAG. 
Elas serão capacitadas como cozinheiras e 
auxiliares de cozinha por chefs, nutricionistas 
e especialistas da Sodexo On-site Brasil, 
com conteúdo desenvolvido pela Electrolux 
e pela Electrolux Food Foundation. Depois 
de concluído o curso, as mulheres estarão 
mais preparadas para buscar novas formas 
de geração de renda. É o empoderamento 
feminino ajudando a quebrar o ciclo de 
violência doméstica e garantindo a qualidade 
de vida das famílias.

Nova 
cozinha 
de 120 m2

Meta de capacitar  
48 mulheres  
por ano

COZINHA 
ESCOLA

 O projeto Cozinha Escola, que 
agrega os pilares estudo, alimentação e 
trabalho, só pôde ser viabilizado com o 
apoio do Instituto Stop Hunger Brasil. O 
Grajaú é o maior bairro de São Paulo, e 
cerca de 70% das famílias da região são 
chefiadas por mulheres. O projeto, que terá 
financiamento de três anos para oferecer 
capacitação na área de alimentação e 
preparar mulheres para o mercado de 
trabalho, certamente proporcionará uma 
mudança real na comunidade.
Celso Garbaz, gestor social do Instituto 
Anchieta Grajaú

Espaço com 
capacidade para 
treinar 12 alunas 
por turma
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Produção excedente 
poderá ser vendida 
para a população 
a preço reduzido

HORTA COMUNITÁRIA 
EM PARAISÓPOLIS 

Horta cultivada e administrada 
por mulheres da comunidade

Mil famílias serão 
beneficiadas com os 
alimentos produzidos

O projeto Horta na Laje, uma das parcerias mais 
bem-sucedidas do Instituto Stop Hunger Brasil 
na comunidade de Paraisópolis, vai se propagar 
por outros campos. Mais especificamente, em um 
espaço concedido na mesma região. 

Em uma parceria com o Instituto Escola do Povo, 
que alfabetiza jovens e adultos que não puderam 
frequentar a educação formal, o novo projeto de 
Horta Comunitária, que começou a ser desenvolvido 
em 2019 e tem conclusão prevista para 2020, 
ajudará a melhorar a qualidade dos alimentos 
consumidos pelos moradores. Como boa parte da 
população de Paraisópolis se encontra em estado 
de vulnerabilidade social, a produção de vegetais vai 
garantir refeições mais saudáveis e nutritivas.  

 O projeto da Horta Comunitária vai formar 
centenas de mulheres na prática do cultivo de 
hortaliças e na promoção de uma alimentação 
saudável. Além disso, estimulará a organização 
comunitária e o trabalho coletivo. A parceria com o 
Instituto Stop Hunger Brasil é exemplo da mobilização 
e da união das empresas com a comunidade. 
Inspira outras organizações a atuar direto na ponta, 
tendo a comunidade como agente da sua própria 
transformação.
Gilson Rodrigues, presidente do Instituto Escola 
do Povo, da União dos Moradores e da Associação 
Comercial de Paraisópolis 

A nova horta vai promover 
•  Oficinas de capacitação de pessoas 
•  Empoderamento das mulheres 
•  Geração de trabalho e renda, por 

meio da venda de parte da produção
•  Distribuição de vegetais para famílias 

cadastradas
•  Redução e reutilização de resíduos 

orgânicos, aplicados como fertilizantes 
na horta e no viveiro de mudas

•  Distribuição de mudas para 
plantio em residências, escolas e 
instituições, divulgando, assim, o 
projeto dentro e fora da comunidade

Quem vai ajudar
•  Gestor
•  Coordenador
•  Assistente administrativo e 

financeiro
•  Professor para o treinamento
•  2 técnicos (biólogo e engenheiro 

agrônomo)
•  2 jardineiros (para a horta e o 

viveiro de mudas)
•  Assistentes de jardinagem 

(mulheres que serão treinadas 
para cuidar da horta e 
comercializar o excedente da 
produção)
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COSTURANDO 
SONHOS 

Pedaços de pano e retalhos que seriam 
descartados ganham nova utilidade 
no projeto de capacitação profissional 
Costurando Sonhos. Mais do que virar 
acessórios de moda e itens pessoais, 
como sacolas retornáveis (ecobags) 
personalizadas, jogos americanos, 
estojos, nécessaires e kits de viagem, 
esses tecidos vêm transformando 
a vida de muitas mulheres da 
comunidade de Paraisópolis.

Antes sujeitas a todo tipo de 
vulnerabilidade, como fome, 
desnutrição dos filhos e violência 
doméstica, à frente das máquinas de 
costura as mulheres aprendem um 
novo ofício. As técnicas de pontos 
e arremates em máquinas reta e 

overlock levam ao caminho da inclusão 
social, à medida em que oferecem 
uma alternativa para geração de renda. 

O curso de corte e costura, gratuito 
e com 160 horas de duração, foi 
criado em 2018 pela Associação 
das Mulheres de Paraisópolis, 
com o objetivo de promover o 
empoderamento feminino. Ao fim do 
curso, que tem certificação do SENAI, 
as mulheres estão aptas para buscar 
um emprego na área ou empreender. 
O apoio financeiro do Instituto Stop 
Hunger Brasil até 2021 será decisivo 
para a continuidade do projeto.

Paraisópolis na SPFW
Para dar viabilidade ao talento das novas profissionais, a 
marca Costurando Sonhos Brasil comercializa as peças 
produzidas na oficina colaborativa do projeto. 

Em 2019, a primeira coleção de moda feminina, batizada 
de “Nós”, chegou à São Paulo Fashion Week, com desfile 
realizado em um espaço de empreendedorismo.Até o fim de 2020  

400 costureiras 
devem ser capacitadas

Até o fim de 2020 
5 mil pessoas 
serão beneficiadas 

Fábrica de boas ideias 
Desde que foi criada, em 2006, a Associação 
das Mulheres de Paraisópolis busca capacitar 
o público feminino da comunidade, investindo 
em ações focadas em empregabilidade 
e empreendedorismo, com cursos como 
administração, gastronomia, cabeleireira, 
construção civil e corte e costura. Ao fortalecer 
as mulheres, faz delas multiplicadoras do 
processo de transformação de Paraisópolis em 
um lugar melhor para todos. 

Um dos motivos que 
nos levaram a idealizar o projeto 
Costurando Sonhos é acreditar 
que não existe empoderamento 
da mulher sem dinheiro no 
bolso. Mas para isso é preciso 
capacitação e, sem o apoio 
do Instituto Stop Hunger, não 
teríamos o capital necessário 
para criar mais turmas do curso 
de corte e costura. Contar com 
um parceiro que investe em fazer 
a diferença na vida das pessoas 
nos dá autoconfiança para 
almejar que nosso trabalho sirva 
de exemplo para o mundo.
Suéli Féio, coordenadora do 
projeto Costurando Sonhos
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Mais de 1.500 pessoas do 
entorno podem beneficiar-se da horta

Projeto-piloto 
começou em 2019

40 mulheres 
 já foram capacitadas

Ter uma horta em casa e poder colher 
verduras fresquinhas para alimentar a família 
com produtos de boa qualidade. Esse é um 
sonho de muita gente, que passou a estar 
ao alcance das mulheres de comunidades 
da região de Quitaúna, na cidade de 
Osasco (SP), atendidas pelo Centro Social 
Carisma, instituição sem fins lucrativos 
que promove e executa programas 
sociais nas áreas de educação, cultura, 
esportes, desenvolvimento profissional e 
desenvolvimento local. 

Graças ao apoio do Instituto Stop Hunger 
Brasil, o projeto Hortas Hidropônicas está 
ensinando mulheres a cultivar hortaliças 
com tecnologia de baixo impacto ambiental, 
de fácil manutenção e com uso mínimo de 
recursos. Elas recebem mudas de hortaliças 
e aprendem a fazer o plantio verticalmente, 
com canos de PVC, nas paredes de casa.  

Renda extra 
As alunas, em sua maioria, são 
mulheres com renda per capita de 
até meio salário mínimo, ensino 
fundamental incompleto e responsáveis 
pela manutenção da família, atuando 
como domésticas ou donas de casa. 

Além de melhorar a condição 
nutricional dessas famílias, o projeto 
contribui para gerar renda extra, uma 
vez que o excedente da produção das 
hortaliças pode ser comercializado. 
Basta ir ao quintal de casa e colher os 
alimentos diretamente do pé. 

Todos aprendem
Foi criado um espaço apropriado para 
a capacitação dos beneficiados:
•  As mulheres têm aulas de educação 

ambiental, direitos da mulher, 
segurança alimentar e nutricional. 

•  As crianças aprendem sobre 
educação alimentar.

HORTAS 
HIDROPÔNICAS
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Ter o reconhecimento do projeto em uma campanha 
global como a ‘Stop Hunger Women Empowerment’ é muito 
importante. Trouxe maior visibilidade ao nosso trabalho, 
conseguimos ir além da região em que atuamos, pois estamos 
orientando pessoas de outras áreas sobre a importância da 
alimentação saudável. E não só: o projeto também contribui 
para a melhora na autoestima. Um dos momentos mais 
marcantes foi quando uma senhora, que sofria de depressão, 
nos trouxe o resultado da sua primeira colheita – verduras da 
horta embrulhadas como se fossem um buquê de flores.
Celina Mendes Prado, gestora social do Centro Social Carisma

O financiamento 
de três anos 
da Stop 
Hunger Global 
beneficiará mais 
de 360 famílias

Assista ao 
vídeo sobre 

o impacto do 
projeto Hortas 
Hidropônicas 
clicando aqui.
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Apesar de seu trabalho já consolidado, 
a AFESU enfrenta algumas limitações pela 
dificuldade de captação de recursos. Poder 
contar com o apoio do Instituto Stop Hunger 
Brasil pelos próximos três anos vai nos dar a 
oportunidade de profissionalizar ainda mais o 
Gastronomia Empreendedora. Teremos mais 
tranquilidade para aperfeiçoar a grade do curso 
e, com isso, ajudar as alunas a mudar de vida, 
seja abrindo seu próprio negócio ou continuando 
os estudos em uma universidade.
Elis Kauahara Araújo, gerente de 
Desenvolvimento Institucional da AFESU

Lições para uma nova vida    
A AFESU iniciou suas atividades em 
1963, quando um grupo de voluntárias 
passou a ensinar costura e artesanato 
no Jardim Taboão, zona sul da cidade 
de São Paulo. Desde o começo, as 
fundadoras sabiam que uma formação 
de excelência é essencial para a 
promoção social e a inclusão das 
mulheres no mercado de trabalho. Hoje, 
a instituição atua em três unidades, 
oferecendo cursos de profissionalização 
em gastronomia, hospitalidade e saúde. 

GASTRONOMIA 
EMPREENDEDORA 

Capacitação de 25 meninas, entre 15 e 17 
anos, para o primeiro emprego na área de gastronomia

Mais 30 
mulheres e 
suas famílias serão 
treinadas no futuro

Aulas de técnicas de 
confeitaria e panificação, cuidados 
e práticas na cozinha, copa, produção 
e manipulação dos alimentos

No Brasil todo, muitas mulheres 
começam seus pequenos 
negócios vendendo bolos, 
brigadeiros, pães, tortas, 
salgados, marmitex e vários 
outros itens relacionados à 
alimentação. Esse trabalho 
garante uma fonte de renda, 
mas sem orientação e preparo, 
o esforço e o investimento 
correm o risco de ser 
desperdiçados. 

O projeto Gastronomia 
Empreendedora, iniciativa 
da Associação Feminina de 
Estudos Sociais e Universitários 
(AFESU) com o apoio do 

Instituto Stop Hunger Brasil, 
oferece cursos para jovens 
de baixa renda, na unidade 
de Moinho, em Cotia (SP). O 
objetivo principal é promover 
a inclusão social por meio da 
gastronomia, com foco na 
educação profissional para o 
empreendedorismo e a geração 
de renda, contribuindo para a 
inserção dessas mulheres no 
mercado de trabalho. 

Aprender e aplicar  
•  Cozinhar sem desperdício
•  Trabalho em equipe
•  Supervisão do time
•  Técnicas administrativas
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255 toneladas 
de alimentos

53.848 
voluntários

316 instituições 
beneficiadas

177.010 horas 
de trabalho

Em 2019

A cada ano que passa, o 
Instituto Stop Hunger Brasil 
se reinventa na Servathon, 
a maratona mundial de 
voluntariado para o combate 
à fome e à má nutrição. Não 
foi diferente em 2019. A meta 
da 11ª edição, que aconteceu 
nos meses de abril e maio, 
era arrecadar 240 toneladas 
de alimentos. Superamos o 
desafio com folga e batemos 
novo recorde no volume de 
arrecadação de alimentos. 

SERVATHON

18% de 
crescimento 
em relação a 2018

Quantidade 
de alimentos 
arrecadados 
equivale a  
511 mil 
refeições 
prontas

Recursos captados

2017 2018

R$ 84.023

2019

R$ 88.184
R$ 66.518

2017

2018

2019

133 t e 317 kg

216 t e 415 kg

255 t e 25 kg

Quantidade de alimentos 
arrecadados e doados

2017

2018

2019 53.848

Número de voluntários
10.809

33.345

ONGs beneficiadas
2017

2018

2019 316

135

223

2017

2018

2019

Refeições servidas
1.186

2.523

10.950

417

2017

2018

2019

Empresas parceiras

310

403

NOSSAS INICIATIVAS 23



Ações que fizeram a diferença 
A Servathon 2019 foi marcada por três 
ações especiais, que contribuíram para a 
conscientização e o engajamento na causa 
do combate à fome e à má nutrição. 

Palestra de orientação nutricional e 
bingo: 91 famílias (400 pessoas ao todo) 
atendidas pelo Centro Social Carisma 
(Osasco/SP) participaram de almoço e 
palestra dada por nutricionistas da Sodexo 
On-site Brasil. Informações sobre a 
importância nutricional foram apresentadas 
de forma lúdica durante um bingo, em 
que imagens de alimentos faziam as 
vezes dos números nas cartelas. Além de 
liquidificadores recebidos pelos vencedores 
das quatro rodadas, todas as famílias 
ganharam uma cesta básica com alimentos 
não perecíveis.  

Show beneficente: a dupla sertaneja Anna & Bela, 
em parceria com a Rede Bellavia Supermercados, 
realizou três apresentações no final de maio nas lojas 
da rede em Brasília (DF), para divulgar a campanha. 
A cada alimento doado pelo público, o supermercado 
contribuiu com mais um quilo e meio. O cachê dos 
shows também foi revertido em doação de alimentos 
para ONGs da região. 

Partidas de futebol solidárias: cinco times 
apoiaram a 11ª Servathon, ajudando a divulgar 
e arrecadar alimentos. Mascotes vestidos com a 
camiseta Stop Hunger estimularam os torcedores a 
doar alimentos não perecíveis como parte do ingresso 
para assistir aos jogos. Os parceiros foram: 

•  Guarani Futebol Clube (Campinas/SP)
•  Ponte Preta Esporte Clube (Campinas/SP)
•  Coritiba Foot Ball Club (Curitiba/PR)
•  Associação Chapecoense de Futebol (Chapecó/SC)
•  Sport Club Internacional (Porto Alegre/RS)
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Torcida solidária
Um time, seus torcedores e muita 
solidariedade: esta foi a fórmula que o Coritiba 
Foot Ball Club encontrou para arrecadar nove 
toneladas de alimentos para serem distribuídas 
a quem precisa. O clube promoveu uma 
partida de futebol solidária em novembro de 
2019, na qual o público foi convidado a doar 
os alimentos. 

Com o apoio do consultor comercial da 
Sodexo Benefícios e Incentivos e embaixador 
do Instituto Stop Hunger Brasil Jhonny Calixto, 
a instituição foi escolhida como beneficiária 
para receber as doações, e os itens 
arrecadados foram encaminhados para ONGs 
cadastradas no Instituto no Estado do Paraná. 

Furacão Rosa 
Além dos clubes que participaram das partidas de futebol em prol da Servathon, 
mais um time entrou em campo para contribuir com o combate à fome. Como 
acontece todos os anos, o movimento internacional Outubro Rosa alerta a 
sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do  
câncer de mama. Em 2019, o Instituto Stop Hunger Brasil participou da agenda 
de atividades de apoio à causa promovida pelo Club Athletico Paranaense,  
de Curitiba. 

Batizada de Furacão Rosa, a campanha mobilizou entidades e voluntários 
em uma série de ações e eventos. Quase 12 mil quilos de alimentos foram 
arrecadados para beneficiar dez ONGs, e o Instituto Stop Hunger Brasil esteve 
entre as organizações selecionadas. 

Um jantar beneficente para 500 convidados celebrou o sucesso da campanha 
e marcou o encerramento das atividades no dia 31 de outubro, no setor vip do 
Caldeirão, como é conhecido o estádio do clube. Uma equipe de voluntários da 
Sodexo On-site Brasil se encarregou do cardápio e do preparo das refeições, e um 
pocket show de Sabrina Parlatore foi oferecido pelo Stop Hunger. 

NOSSAS INICIATIVAS 25



1.636 unidades de 
hortaliças cultivadas entre 
outubro e novembro de 
2019, o que representa 
920 quilos de alimentos 

Horta comunitária 
no centro de treinamento 
do time de futebol da 
Academia Pérolas Negras 

Hortas Comunitárias 
O cultivo de verduras, ervas, temperos e legumes 
em hortas comunitárias tem o poder de melhorar 
a vida de milhares de pessoas. Além da produção 
de alimentos saudáveis para consumo próprio, 
ajudando a combater a fome e a má nutrição, 
as hortas oferecem benefícios ambientais, 
educacionais e sociais, com a possibilidade 
de geração de renda pela comercialização dos 
produtos.

Por isso, em 2019, o Instituto Stop Hunger Brasil 
continuou investindo em parcerias para promover 
a capacitação de moradores de comunidades 
com os seguintes projetos de hortas:
• Horta na Academia Pérolas Negras
• Horta na Laje
• Programa Hortaliças
• Horta Comunitária em Paraisópolis (apresentada 
no início do capítulo Nossas iniciativas)
• Hortas hidropônicas (apresentadas no início do 
capítulo Nossas iniciativas)

HORTA NA ACADEMIA 
PÉROLAS NEGRAS

Jovens atletas brasileiros, bem como 
refugiados de países como Haiti, Angola, 
Síria e Venezuela, que fazem parte do time de 
futebol da Academia Pérolas Negras, na região 
de Resende (RJ), estão se alimentando muito 
melhor desde outubro de 2019. Foi naquele 
mês que o Instituto Stop Hunger Brasil, 
em uma iniciativa que contou com o apoio 
das ONGs Viva Rio e Cidades Sem Fome, 
inaugurou uma horta comunitária dentro do 
próprio centro de treinamento, reforçando 
a importância de desenvolver hábitos mais 
saudáveis e promovendo uma alternativa de 
alimentação rica em nutrientes. O evento de 
inauguração fez parte das comemorações do 
Dia Mundial da Alimentação.

Juntamente com os jogadores, são 
beneficiadas cerca de 70 pessoas, incluindo 
a equipe técnica e de apoio do time. Eles se 
envolvem diretamente no cultivo da horta, que 
por enquanto tem toda a produção voltada 
para consumo próprio. À medida que a rotina 
de colheitas se consolidar e for intensificada, 
a Viva Rio poderá vender parte das hortaliças 
para a comunidade, com baixo custo, 
tornando o projeto autossustentável.
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Educação e esporte
A proposta da Academia 
de Futebol Pérolas Negras 
é educar, formar e integrar 
refugiados e jovens moradores 
de favelas e periferias pobres 
por meio do futebol. Além da 
prática de esporte, eles também 
têm aulas de português, inglês, 
história e geografia, entre outras 
matérias ministradas no Centro 
de Estudos, e ainda participam 
de atividades extradisciplinares. 

Da horta para o prato 
dos atletas
•  Agrião 
•  Alface-crespa 
•  Almeirão 
•  Bálsamo 
•  Beterraba 
•  Boldo 
•  Cebolinha 
•  Coentro 
•  Couve-flor 
•  Couve-manteiga 
•  Manjericão

Nós já tínhamos a intenção de ter uma 
horta própria, mas nos faltavam o conhecimento, 
a metodologia e a qualidade de produção 
que o Instituto Stop Hunger Brasil nos trouxe. 
A participação no processo de produção é 
um aprendizado que vai além do cultivo das 
hortaliças. Os benefícios têm sido tão grandes que 
propusemos ao Instituto criar hortas nos clubes de 
futebol de comunidades que fazem parte da rede 
de parceiros da Academia Pérolas Negras.
Rubem Cesar Fernandes, diretor-executivo da 
Viva Rio e presidente da Academia Pérolas Negras
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HORTA 
NA LAJE

14 oficinas 
de capacitação 
realizadas

1.466  
insumos para 
horta distribuídos

1.366 
pessoas 
capacitadas

1.505 
cartilhas 
distribuídas

Em 2019

2.313 visitas 
para conhecer 
o projeto

Em 2017, o Instituto Stop Hunger Brasil se uniu à Associação 
de Mulheres de Paraisópolis, ao Instituto Escola do Povo 
e à União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis 
para ajudar a mudar o cenário da fome e da má nutrição na 
comunidade. Juntos, criaram o projeto Horta na Laje, que 
promove a capacitação de pessoas, especialmente mulheres, 
em técnicas de plantio no vaso, garantindo uma alimentação 
mais saudável com hortaliças cultivadas em casa.  

A iniciativa vem contribuindo para o processo de 
transformação da comunidade, uma vez que abre espaço 
para novas oportunidades de geração de renda e traz mais 
qualidade de vida para seus moradores. As hortas, cultivadas 
nas lajes das casas, entre muito concreto e poucas áreas 
verdes, também se tornam espaços para interação e lazer. 

.

Assista ao 
vídeo sobre 
o Horta na 

Laje clicando 
aqui
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O Troféu GEEIS, recebido pelo projeto Horta 
na Laje, fortalece a visibilidade das ações realizadas na 
comunidade de Paraisópolis e chama a atenção para o 
protagonismo feminino. Estimula uma discussão importante 
sobre as boas iniciativas que acontecem nas favelas e 
que podem ser replicadas em outras partes do Brasil e do 
mundo. Temos muito orgulho de ter contribuído para que 
o Instituto Stop Hunger ganhasse esse prêmio. E ficamos 
ainda mais confiantes de que nossas iniciativas transformam 
vidas, permitindo que as mulheres realizem seus sonhos.
Elizandra Cerqueira, presidente da Associação das 
Mulheres de Paraisópolis, parceira do Horta na Laje

Reconhecimento na ONU
O Horta na Laje ganhou o mundo. Na sede da Organização das 
Nações Unidas (ONU), em Nova York, o projeto de Paraisópolis foi 
o grande destaque da cerimônia de entrega do Troféu GEEIS-SDG 
(Gender Equality European & International Stantard – Sustainable 
Development Goals), em setembro de 2019. Idealizada pelo 
Arborus, organização internacional sem fins lucrativos, a 
premiação tem o propósito de ressaltar que a igualdade de 
gênero é a força motriz por trás da realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. 

Concorrendo com projetos sociais inscritos por grandes 
empresas do mundo todo, o Horta na Laje chamou a atenção 
do júri, composto por ex-ministros, especialistas da Organização 
das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) 
e representantes da ONU. O prêmio consolidou um trabalho 
que beneficia direta e indiretamente milhares de pessoas, dando 
projeção internacional para uma iniciativa genuinamente brasileira. 
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O empoderamento das mulheres é um 
tópico relevante em todos os lugares, mas 
nas comunidades pobres do Brasil, como 
Paraisópolis, não é apenas um tópico: é 
uma questão de vida ou morte. Paraisópolis 
é o lar de mais de 120 mil pessoas, e a 
maioria delas são mulheres. Muitas dessas 
mulheres sofreram algum tipo de violência.
A iniciativa do Stop Hunger, Horta na Laje, 
visa capacitar as mulheres e desencadear 
mudanças sociais que efetivamente 
combaterão a fome e a desnutrição. 
Porém, muito mais que ensinar técnicas 
de plantio, o projeto fornece uma espécie 
de curinga para elas. Com esse curinga, 

queremos que as mulheres de Paraisópolis 
apostem em si mesmas. Desde 2017, 3.708 
mulheres foram treinadas, mais de 22.506 
pessoas foram impactadas positivamente 
na comunidade e mais de 5.614 foram 
inspiradas fora de Paraisópolis.
Em nome de nossos mais de 44 mil 
funcionários da Sodexo no Brasil, que 
orgulhosamente apoiam o Instituto Stop 
Hunger, quero agradecer à Cristina Lunghi 
e ao Arborus por este prêmio. Cristina, 
tenha certeza de que esse reconhecimento 
nos deixa ainda mais cheios de energia 
para continuar apoiando o empoderamento 
feminino como uma estratégia para trazer 
eficácia aos esforços do Instituto Stop 
Hunger Brasil. Obrigado a todos!

Discurso de agradecimento de Fernando 
Cosenza na cerimônia do GEEIS Award

 Queremos 
que as mulheres 
de Paraisópolis 
apostem em si 
mesmas.
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PROGRAMA 
HORTALIÇAS 28.114 kg 

no campus de 
Jaboticabal

45 alunos 
da Unesp 
cuidam das 
hortas nos 
dois campi

13.945 kg 
no campus de 
Botucatu

19 ONGs 
beneficiadas

Colheita de hortaliças em 2019

Jaboticabal 
•  Casa da Criança
•  CEVER
•  Creche Maria do Carmo
•  Lar Caminho
•  Menina Luz
•  Pastoral Criança
•  UNENLAR
•  Vila Vicentina

ONGs beneficiadas
Botucatu 
•  Asilo Abrigo Pousada da Colina
•  Associação Renascer
•  Banco de Alimentos de São Manuel
•  Casa Santa Maria
•  Centro Comunitário São Lucas da 

Paróquia Sagrado Coração de Jesus 
•  Fundação Casa das Meninas Amando 

de Barros
•  Hospital da Casa Pia S. Vicente 
•  Instituição Assistencial Maria de 

Nazareth
•  Lar Anália Franco de São Manuel
•  Núcleo de Atendimento Social Ângela 

Martin Bassetto
•  Vila Vicentina – Obra Unida à 

Sociedade de S. Vicente de PaulaA semente plantada em 
2003 criou raízes sólidas. 
O Programa Hortaliças foi a 
primeira iniciativa do movimento 
Stop Hunger no Brasil e, desde 
o início, mostrou seu potencial 
para levar qualidade de vida e 
nutrição a um número cada vez 
maior de pessoas. 

Desenvolvido em parceria 
com a Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), o programa 
consiste no cultivo de hortas 
comunitárias mantidas pelos 
alunos da Faculdade de 

Agronomia nos campi de 
Jaboticabal e Botucatu.  
É um projeto que aposta no 
talento de estudantes que têm 
tudo para se tornar excelentes 
profissionais, mas sem o apoio 
financeiro por meio de bolsas 
de estudos – a contrapartida 
oferecida pela Sodexo pela 
participação no projeto –, 
não conseguiriam concluir 
os estudos. E a comunidade 
também ganha: o que sai 
das hortas alimenta pessoas 
atendidas por ONGs  
das regiões.
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280 cestas básicas 
doadas entre setembro 
e dezembro de 2019

70 membros 
do time de 
basquete feminino 
recebem as cestas 
todos os meses

O apoio do Instituto 
Stop Hunger Brasil oferecendo 
as cestas básicas é muito 
precioso para nós. Impossível 
praticar esporte sem estar bem 
alimentado, mas o impacto 
não é apenas no rendimento 
das jogadoras, e sim em todo 
o núcleo familiar. O rendimento 
das meninas melhorou, elas 
agora têm tranquilidade para se 
dedicar aos treinos e jogos com 
ainda mais foco e garra.
Alessandra Santos de Oliveira, 
ex-jogadora de basquete 
profissional, medalhista olímpica, 
madrinha da equipe e diretora do 
Instituto Recanto Basketball 

Difícil se concentrar em qualquer atividade 
quando o estômago está vazio. Se 
essa atividade for um esporte de alta 
performance, a dificuldade é ainda maior. 
A fome era um problema que sempre 
rondava a rotina das 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, zona leste 
de São Paulo. Muitas vezes, foi preciso 
recorrer a rifas para disponibilizar verba 
para alimentação adequada dessas jovens. 

Foi então que nasceu a parceria entre 
os institutos Stop Hunger e Recanto 
Basketball, idealizada por intermédio 
de colaboradores da Pinheiro Neto 
Advogados, que também são apoiadores 
e patrocinadores do time. O Instituto 
Stop Hunger Brasil passou a oferecer, 
mensalmente, uma cesta básica de 12 
quilos para cada integrante da equipe 
de basquete, entre titulares e reservas, 
complementando assim a alimentação das 
atletas e de suas famílias, além de contribuir 
para sua segurança alimentar e nutricional.

Esporte como instrumento 
de mudança social 
O Recanto Basketball é um instituto 
que busca promover a educação de 
crianças e adolescentes da rede pública 
de ensino por meio do basquete. Tendo 
à frente o treinador e diretor Rodrigo 
Mussini e a madrinha Alessandra Santos 
de Oliveira, ex-jogadora que atuou 17 
anos na seleção brasileira de basquete, 
o Instituto Recanto tem mudado a vida 
de suas jogadoras, meninas entre 7 e 
17 anos. 

Os feitos do Recanto Basketball 
incluem diversos títulos, como o da 
edição regional da Junior NBA League, 
disputada por 170 alunos de 12 
escolas. Várias jogadoras receberam 
bolsas para estudar em escolas 
particulares, outras se transferiram para 
clubes e três delas participaram de 
torneio mundial Junior organizado pela 
NBA em Orlando, nos Estados Unidos. 

INSTITUTO 
RECANTO 
BASKETBALL
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944 pessoas 
beneficiadas

21.804 refeições 
servidas

11.700 quilos de 
alimentos arrecadados

4 instituições 
atendidas

Parceiro de longa data da Rede Banco de 
Alimentos do Rio Grande do Sul, o Instituto  
Stop Hunger Brasil continuou apoiando o projeto 
Alimentação Solidária, que visa evitar o desperdício 
de alimentos e combater a fome e a má nutrição. 

O apoio se dá nas seguintes frentes: 
•  Coleta do excedente das refeições produzidas 

nas unidades dos clientes da Sodexo On-site 
Brasil.

•  Armazenamento e distribuição dos alimentos 
para organizações sociais cadastradas.

As pessoas atendidas pelas instituições podem, 
assim, ter acesso a refeições de qualidade e alto 
valor nutricional. São alimentos produzidos e não 
distribuídos, ou seja, intocados e não servidos. 
Graças ao esforço conjunto e a um processo muito 
bem organizado, combate-se o desperdício e a 
fome de muitas pessoas.    

A rede possui 
22 bancos de 
alimentos que, ao 
todo, doam mais de 
800 toneladas 
de alimentos 
para 500 
instituições 
todos os meses.

ALIMENTAÇÃO 
SOLIDÁRIA

Número de pessoas 
beneficiadas

2018

2019 944

1.044

4 unidades da Sodexo 
On-site Brasil realizaram doações 
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Quantas vezes você pediu um prato 
em um restaurante e não conseguiu 
comer tudo o que foi servido? Situação 
mais comum do que se imagina, o 
desperdício de alimentos vem sendo 
combatido com sucesso pelo programa 
Satisfeito desde 2013, quando foi 
criado pelo Instituto Alana, organização 
que defende os direitos das crianças e 
dos adolescentes. Em 2017, o Instituto 
Stop Hunger Brasil assumiu a gestão e 
a operação do programa. 

A iniciativa conta com a parceria de 
restaurantes comerciais e refeitórios 
corporativos. Eles indicam no cardápio 
opções mais sustentáveis – são 
pratos em porções menores ou 
preparados com ingredientes locais, 
sazonais, vegetarianos ou orgânicos. 
Quando escolhem esses pratos, os 
clientes colaboram com o programa, 
já que parte do valor pago é doada 
mensalmente pelo estabelecimento 
para o Satisfeito, gerando recursos 
para combater a fome e a má nutrição.

Clique aqui e 
assista a um 
vídeo sobre 
o programa 
Satisfeito.

Boas causas beneficiadas
As instituições que receberam  
os recursos do programa 
Satisfeito em 2019 são: 
•  Instituto do Câncer Infantil  

– Porto Alegre (RS)
•  Aldeia da Fraternidade  

– Porto Alegre (RS)
•  Associação Prato Cheio  

– São Paulo (SP)
•  Instituto Padre Haroldo (IPH)  

– Campinas (SP)
•  Centro de Recuperação e 

Educação Nutricional (CREN)  
– São Paulo (SP)

SATISFEITO

 R$ 8 mil  
arrecadados em 2019

5 instituições 
beneficiadas
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No ano de 2019, o Feed Truck aumentou sua 
quilometragem em duas ações realizadas no mês 
de setembro na cidade de São Paulo, recolhendo e 
distribuindo comida para quem precisa. Desde que 
surgiu, em 2015, o projeto já soma oito edições. Em 
2016, passou a ser coordenado pelo Instituto Stop 
Hunger Brasil. 

A dinâmica é sempre a mesma: o caminhão, 
disponibilizado pela Sodexo On-site Brasil e adaptado 
nos moldes dos food trucks, vai buscar alimentos que 
seriam desperdiçados. Com a ajuda de voluntários, 
esses produtos são transformados em refeições 
saudáveis e de qualidade, distribuídas gratuitamente 
para pessoas em situação de vulnerabilidade. Além 
de promover o acesso à alimentação para esse 
público, o projeto também conscientiza sobre a 
necessidade de redução do desperdício.

1 tonelada de alimentos 
arrecadada no total

32 voluntários 
trabalharam nas edições

270 
refeições 
servidas

2 edições realizadas 
em 2019

FEED TRUCK
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7ª edição (1ª edição de 2019)
•  Quando: 13 de setembro
•   Onde: ONG Cáritas, na Vila Prudente, em São Paulo
•  Beneficiados: refugiados venezuelanos atendidos 

pelo Programa Paña
•  367 quilos de alimentos arrecadados
•  110 refeições servidas
•  Voluntários: colaboradores da Sodexo On-site Brasil 

e da Sodexo Benefícios e Incentivos

Na rota certa

Em 2019
•  Os legumes e as verduras para a 

preparação das refeições foram doados 
pelo Banco de Alimentos.

•  O Instituto Stop Hunger Brasil doou 
os demais itens, incluindo materiais 
descartáveis biodegradáveis (recipientes, 
pratos, talheres), que se decompõem em 
até seis meses na natureza.

8ª edição (2ª edição de 2019)
•  Quando: 28 de setembro
•  Onde: Centro de Acolhida Santo Amaro, em São Paulo
•  Beneficiados: pessoas em grave situação de vulnerabilidade social 

atendidas pela instituição e moradores de rua
•  633 quilos de alimentos arrecadados
•  160 refeições servidas
•  Voluntários: alunos e professores do curso de Gastronomia do Senac 

Santo Amaro e colaboradores da Sodexo Benefícios e Incentivos
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Coleção de sucessos  
Além do Receitas Sustentáveis,  
o conteúdo educacional oferecido 
pelo Instituto Stop Hunger Brasil 
inclui os seguintes títulos:

Horta em casa – explica como  
ter a própria plantação de hortaliças 
em ambiente doméstico.

Conteúdo 
desenvolvido 
pelos alunos do 
curso de Agronomia 
da Unesp e por 
nutricionistas

4 livros e manuais 
com receitas sustentáveis 
e orientações sobre como 
fazer uma horta em casa

PUBLICAÇÕES

Para ajudar a evitar o desperdício de  
alimentos, promover a alimentação saudável 
e estimular a produção sustentável, o Instituto 
Stop Hunger Brasil disponibiliza gratuitamente 
conteúdo voltado para o público leigo. São 
manuais que ensinam a plantar e manter uma 
horta, além de livros de receitas aproveitando 
partes de alimentos que normalmente seriam 
descartadas, como cascas de frutas e 
legumes. As publicações são elaboradas em 
parceria com a Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), sob coordenação dos professores das 
unidades de Jaboticabal e Botucatu. 

Nova edição
Em 2019, foi lançada a 5ª edição do e-book 
Receitas Sustentáveis, com seis pratos exclusivos, 
formulados por um time de nutricionistas a partir 
da utilização de legumes, hortaliças e outros 
ingredientes ricos em nutrientes. O conteúdo 
mostra novas alternativas para utilização de 
produtos que geralmente são descartados, com 
receitas como biscoito salgado de resíduo de leite 
vegetal e bolo de casca de banana.

7 Passos para fazer a sua horta 
em casa – ensina técnicas de 
plantio para cada época do ano. 

Manual de temperos – dicas 
práticas de plantio, manejo e 
colheita, além de soluções para 
problemas como pragas.

 

Clique aqui 
para fazer o 

download do 
e-book.

Você pode 
baixar as 

publicações 
clicando  

aqui.

RECEITAS

SUSTENTÁVEIS
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DIA MUNDIAL DA 
ALIMENTAÇÃO Agenda concorrida em outubro de 2019

Dia 1º – Artigo de orientação nutricional publicado nas redes sociais da 
nutricionista Soraia Batista, da Sodexo Benefícios e Incentivos

Dia 7 – Bate-papo de orientação nutricional com nutricionistas no Centro 
Social Carisma, com 26 participantes

Dia 16 – Inauguração da Horta Comunitária na Academia Pérolas Negras 

Dia 23 – Bate-papo de orientação nutricional com nutricionistas na União 
dos Moradores de Paraisópolis, com 41 participantes

Dia 29 – Painel Conexões Innov’hub: “A importância da alimentação nas 
diferentes fases da vida”, com 51 participantes presenciais e transmissão 
ao vivo nas redes sociais da Sodexo – acesso disponível aqui  

Dia 31 – Lançamento do e-book Receitas Sustentáveis - 5ª edição

A celebração  
se estendeu por todo  
o mês de outubro

6 ações em 
comemoração à data

O Dia Mundial da Alimentação (DIMA) 
é celebrado em 16 de outubro como 
forma de conscientizar a população 
sobre a importância da alimentação 
saudável, acessível, em quantidade 
suficiente e de modo permanente. A 
data é, também, uma oportunidade de 
chamar a atenção para o desperdício de 
alimentos no mundo. 

Em 2019, para reforçar sua luta contra 
a fome e a má nutrição, o Instituto Stop 
Hunger Brasil criou, com a Sodexo, 
uma série de iniciativas para comemorar 
não apenas o dia, mas o Mês da 
Alimentação Saudável. 
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Ano produtivo
Curitiba (PR)
•  3 turmas
•  63 alunos capacitados 

São Carlos (SP)
•  2 turmas
•  22 alunos capacitados

O caminho da qualificação
•  10 semanas de duração
•  120 horas de carga horária 
•  34 aulas
•  10 módulos

Desde 2017, o Instituto Stop Hunger Brasil  
e a Sodexo apoiam o programa Gastronomia 
Sustentável, iniciativa da Electrolux e da 
Electrolux Food Foundation que oferece 
gratuitamente cursos profissionalizantes  
de culinária a pessoas desempregadas  
e em situação de vulnerabilidade. As aulas, 
ministradas por chefs renomados em São 
Carlos (SP) e Curitiba (PR), focam no melhor 
aproveitamento dos alimentos para o preparo 
de pratos saudáveis, além de abordar temas 
relacionados ao empreendedorismo. 

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

GASTRONOMIA 
SUSTENTÁVEL 85 pessoas 

capacitadas 

60% dos alunos 
que passaram pelo curso 
estão empregados 

5 turmas 
realizadas em 2019

Cerca de mil 
pessoas são 
impactadas a cada 
turma formada
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RESULTADOS FINANCEIROS DO INSTITUTO 
STOP HUNGER BRASIL EM 2019

2017 2018 2019

Despesas operacionais
(R$ 5.493.675) (R$ 9.813.175)

(R$ 2.391.307)

2017 2018 2019

Receitas operacionais
R$ 5.413.030 R$ 10.239.394

R$ 2.725.536

2017 2018 2019

Ativo circulante

R$ 264.039
R$ 701.730 R$ 355.321

Valoração das gratuidades dos 
trabalhos dos voluntários*

2017

2018 R$ 4.582.703  

R$ 8.689.200

R$ 1.840.209

2019

*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.

2017 2018 2019

Passivo circulante
R$ 26.530

R$ 2.039
R$ 349

2017 2018 2019

Patrimônio líquido

R$ 275.038 R$ 701.256R$ 355.682

Principais fontes de captação de 
recursos que mantêm o Instituto 
Stop Hunger Brasil

6%
0,3%

1,7%

92%
Mantenedores: Sodexo Benefícios  
e Incentivos e Sodexo On-site Brasil
Doação com desconto em folha
Leilão Stop Hunger
Satisfeito
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Ao engajar as pessoas em prol do bem, todos 
colhemos bons frutos. Foi gratificante participar 
da Servathon 2019. Arrecadamos 25 toneladas de 
alimentos, que ajudaram muitas ONGs e famílias 
carentes.  
Jhonny Calixto, consultor comercial sênior da Sodexo 
Benefícios e Incentivos e embaixador do Instituto Stop 
Hunger Brasil em Curitiba (PR)

Participar da Servathon é uma oportunidade de 
colocar em prática a vontade de ajudar e a bondade 
para quem tanto precisa. Dou, também, mais valor 
às coisas que tenho, pois vejo o que realmente faz 
falta para uma família. É um sentimento de gratidão, 
aprendizado e de sempre querer fazer mais!
Diagrinny Carneiro, analista comercial na Sodexo On-
site Brasil e embaixadora do Instituto Stop Hunger Brasil 
em Porto Alegre (RS)

A Servathon é uma importante ação para nós. 
Além de o Instituto Stop Hunger Brasil ser um grande 
parceiro para fomentar as iniciativas sociais de coleta e 
doação de alimentos, também fortalece a nossa marca. 
O lucro social proporcionado é intangível.
Rafael Saling, diretor de Marketing do Coritiba Foot Ball 
Club, que apoiou a Servathon 2019 com arrecadação de 
alimentos em partida de futebol solidária 

Apoiamos uma série de iniciativas no terceiro 
setor, mas com o Stop Hunger é especial, pois, além da 
seriedade e do pioneirismo, encontramos no programa 
Satisfeito uma forma ininterrupta de participação.  
Lamberto Percussi, proprietário da Vinheria Percussi, 
que contribui para o programa Satisfeito

A PALAVRA DE NOSSOS PARCEIROS 
E BENEFICIADOS 

A grande variedade de produtos que 
recebemos do Programa Hortaliças nos permite 
incrementar o cardápio das refeições das crianças. 
Elas têm uma alimentação rica e saudável e 
aprendem a gostar de legumes e verduras desde 
pequenas.  
Miriam Carregari, coordenadora administrativa 
da ONG Recanto Menina Luz, de Jaboticabal (SP), 
beneficiada pelo Programa Hortaliças 

O maior desafio é conscientizar as pessoas de 
que podemos transformar o desperdício em comida. 
No Feed Truck, recebemos doações de alimentos 
que seriam descartados e os transformamos em 
refeições para pessoas carentes. Cada obrigado e 
sorriso que recebemos faz tudo valer a pena!  
Ricardo Brás, chef de cozinha na Sodexo On-site 
Brasil e participante das ações do Feed Truck 

É uma inspiração para nossos alunos aprender 
sobre gastronomia industrial com representantes 
da Sodexo, e também um incentivo para a inserção 
no mercado de trabalho. Temos pessoas que 
empreenderam, viraram auxiliares de cozinha, 
e uma das alunas hoje é chef em uma cozinha 
comercial. Também sentimos orgulho da diversidade 
nas nossas turmas. Já tivemos pessoas do Haiti, 
Venezuela, Cuba, Portugal e Estados Unidos, 
representantes do coletivo LGBTQ+, pessoas com 
deficiência e alunos de 17 a 75 anos. Em nossa 
cozinha, todo mundo é igual e tratado com respeito.”
Sonia Canizalez, coordenadora da Electrolux no 
projeto Gastronomia Sustentável nas cidades de 
Curitiba (PR) e São Carlos (SP)

Este é o terceiro ano que participamos da 
Maratona Servathon e foi a edição mais marcante. 
Além dos nossos funcionários arrecadarem mais de 
cinco toneladas de alimentos, nosso recorde, fez 
toda a diferença levar um grupo de voluntários para 
conhecer algumas das famílias beneficiadas em uma 
ação de confraternização e entrega de cesta básica. 
Também ficamos muito felizes pelo reconhecimento 
como Parceiro Destaque da Servathon 19. Muito 
obrigada!
Larissa Leme, analista de Meio Ambiente, Social e 
Governança do Bank of America

Participar do Mês da Alimentação Saudável 
foi motivo de orgulho. Destaco o bate-papo em 
Paraisópolis: reforçou como é importante atuar nas 
comunidades, principalmente abordando um tema 
relevante como a alimentação.  
Soraia Batista, nutricionista na Sodexo Benefícios e 
Incentivos e embaixadora do Instituto Stop Hunger 
Brasil, que participou do Dia Mundial da Alimentação

Tenho muito orgulho de fazer parte de uma 
organização que usa sua potência para investir em 
ações humanitárias, que é como vejo o Alimentação 
Solidária. A Sodexo não tem a pretensão de erradicar 
a fome no Brasil ou no mundo, mas sim levar um 
prato de comida a quem necessita. Para essa 
pessoa, estamos fazendo uma grande diferença: 
podemos acabar com a sua fome naquele dia.
Analicia Carvalho, assistente executiva da diretoria 
de Finanças da Sodexo On-site Brasil e responsável 
pelo projeto Alimentação Solidária 
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3 Corações  A Casa Coworking  AAPP (Ponte Preta)  AB&B  ABBC  ABBrasil  ABBrasil 
(Jgu Aqueline) 12471  ABS Group Services do Brasil Ltda.  Academia Wilbodyfitness  
Accesstage  AJ de Aguiar Transportes Ltda.  Alimar Padaria e Confeitaria  Alnutri Alimentos 
Ltda.  Amadeus Restaurante  Ambientaly  Ana e Bella  Âncora Transporte  Anglo Campinas   
Antônio Braz  AQA – DXC  Arbaza  Arcor  Área Comercia – Equipe Gisele Staut  Arita  

 Armazém  Associação Batista  Atacadão RS  Atento  Athos Construções Ltda.  Atigel 
Frutas Congeladas Atibaia  Atlético Mineiro  Auto Vagas  Ayan Personal  B2gether  
Balance Fisioterapia  Banco Daycoval Uberlândia  Banco dos Alimentos  Banco Paulista  
Bank of America  Benassi MG  Bimbo  Bistek Supermercados  BL Freire Representações 

 Blove Meninos  Boa Atacadista  Bom Pão  Bonaliment  Boni Alimentos  Boni Logística 
 Bonna Cesta  Boticário  Bragagnolo  Bramil  Brasal  Bravo Logística  Brightstar  BS 

Distribuição e Representações Ltda.  BSF  Buteco Comedy Bar  Café Primavera  Camila 
Gomes  Campo Frutas  Carmona Maya, Martins e Medeiros Sociedade de Advogados 

 Carrefour Iguatemi  Casa Benedita  Casablanca Turismo  Castrolanda – Cooperativa  
CDE  Cenare  Centerbox  Chácara Abraço Verde  Challenge Centro de Idiomas  Cia Som 

 Cizer  Clarissa Cyrre – Consultora Mary Kay  Click Telecom  Clube do Professor Gaúcho 
 Clube Paineiras  CMPC  Cobra Advogados  Coca-Cola  Colégio Anglo Pq. Industrial  

Colégio Bandeirantes  Comercial Estrela Prod. Alime. Eireli  Comercial Maia  Condomínio 
Araguaia  Conjunto Residencial São Cristóvão  Continental  Contribuição Funcionários Filial 
CWB  Coritiba Foot Ball Club  Cowmeia Coworking  Creative Design  Cruzeiro Sport Club 

 Cunha Transportes  Daitan  Danone  Deisiane Coelho  Delícias da Fê  Delícias no Pote 
 Demarest Advogados  Desktop  Dicave  Doações KL  Doce Mais  Doçuras da Vá  

Dolce Monte  Dom Pimenta Bar   Drogarias Santa Marta   DXC Technology Brasil  E.M.S  
EJOC  Electrolux   Electrolux 12457   Elizabete Matriz  Embraco  Embraer   Empresa de 
Transportes Santa Fé  Enactus  Equipaseg  Escola Brasinha  Escola Conquer   Espetão 
na Brasa  Estúdio Paradiso e Atacama  Eucatex  Eucatex Botucatu 11597 (GU Angélica)  
Eucatex Fibra 12550 (GU Luisa)  Eucatex Madeira 11596  Eucatex Química 11599  Eurekka 

 Eximus Construtora  Extra Alto XV  Extra Hipermercado Alto da XV  Fabio Perini  Facilita 
 Faculdade de Odontologia de Recife (FOR)  Faculdade Mauricio de Nassau  Fagundes 

Araxá  Fagundes Catalão  Fagundes Construção e Mineração S.A.  Fagundes Mineradora  
Fiepa  Fioramaq  Flash Courier  Flytour  Fresenius Kabi   Freudenberg  Frigo Lanches  
Frioli  Friomix Dist. Alimentos Eirelli  Frutal Indústria e Comércio   Frutcon  Frutex  Frutotal 

 Frysk  Fugini  G Barbosa  Gabi Minussi Makeup  Gaia Silva Gaede – Advogados  Garra 
 Gasmig  Gestmap  Goiás Verde  Goodbom  GPA – Extra Aguanambi  Grupo Gaudium 
 Grupo Irmãos Avelino  Grupo Moura  Guarani Futebol Club  Harley Davidson  HD Sport 

Center  Hidracor   Hiper Holding Ltda.  Hospital Santa Paula  Hotel Intercity Ibirapuera  
Hotel Tauá Resort – Atibaia  Houston Alimentos  HQ do Brasil  IEL  Igreja da Cidade São 
José dos Campos  Igreja Semeando o Reino de Deus  Iguaçu Monte Carlo  Império Crossfit 

 Império dos Cocos  Implementos Agrícolas Jan  Inovar  Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico  Instituto São Francisco  Instituto Schneider  Instituto Walmart  IS Campos 

Atacadista e DI  Ivo HSE  Jall Card  JBS  Johnny Burgers  Josapar  Josefina Salão 
para Beleza  Karcher  Ki- Pão  Kipão do Cerrado Alimentos  Kordsa  Kraton  Kurier  
LBN  LD Distribuidora  Lear do Brasil  Lepper  Lever  Leys Run Girls e Sec. Turismo  
Limas Doces  Linave Transportes Ltda.  Liotécnica  Liq. Corp.  Locapart´S  Log Frio  LS 
Guarato  Luciana Cassia Fotografia  Luiz Tonin Atacadista e Supermercados  M2 Personal 
Training  Macre  Madson Suggar  Maju Brigadeiros  Malharia Cristina  Malwee Jaraguá 
do Sul  Marciano e Filhos Ltda.  Maria Teresinha Simoes  Marisol  Mastrotto  Máxima 
Tech  Medeiros e Nicolosi  Medical  Mercado Mira  Mercúrio  Minalba  Minascitro  
Mix Certo Distribuidora de Cosméticos   MKT Logística Integrada  Monsanto  Moto Honda 

 MRH Locação de Mão de Obra  Mundial  Nasa Caminhões  Norpack  North Office  
Nova Casa  Nova Mercantil  OESA  Ômega Graphics  ONG Cidades Sem Fome  ONG 
Viva Rio  Orquídea  P&G  Padaria Ana Lucia  Padaria Ki Massa  Padaria Santo Pani  
Padeirão  Pamarcy  Panificadora Cepam Ltda.  Panificadora Pão Total  Paróquia Nossa 
Senhora Mãe dos Homens  Perpac  Pett Capellato  Pinheiro Neto Advogados  Plásticos 
Novel – SA  Polzin  Posto São João  Posto Shell  Preço Baixo  Premially  Print House 

 Print Outsourcing  Pro Cargo  Produtos Alimentícios Macorteza Ltda.  Protecta Controle 
de Pragas  Protel Administração Hoteleira S.A.  Purile  Queijos Finos  Quintessence 
Residence  Raça  Regus  Regus Recife  Relyon Nutec  Renault do Brasil  Resplendor 

 Restaurante Villani  Rhodia Paulínia (Solvay Group)  Rigesa  RL Segurança  Rock 
Sec. Cultura  Rodotur  Rouston  RVB Malhas Ltda.  Sabor e Frios  Salão Belaju  
Sandmar Transporte Terrestre Ltda.  Santa Cruz  Santa Tecla  Saúde Bank  Save Saúde  
Schneider Electric – Brasil  SENAC/SP – Santo Amaro  Senai  Sercon Soluções  Serra do 
Segredo  Sesi  Shibata Supermercados Caçapava  Shopping Costa Dourada  Shopping 
Flamingo  Siagri Software para Agronegócio  Sicoob Uberaba  Simone Rodrigues  Smart 
Tour  Solvi  Sonda  Sport Club Internacional  SR Antunes  Stefhanie Monteiro – Sempre 
Viva na Web  Stribuidora Ltda. (Matriz)  Suco e Cia.  Super Frangolândia  Super Nidobox 

 Supermercado 2001  Supermercado Baratão  Supermercado Dinc  Supermercado 
Hipermarketing  Supermercado Lagoa  Supermercado Mais Barato  Supermercado 
Nossa Casa  Supermercado Pinheiro  Supermercado Trevo  Supermercado Vianense  
Supermercados Bellavia  Suprema  SV Marques  Tamer Comunicação  Targina Souza 
Rocha – Fisioterapeuta  Teleperformance  Telmo  Temperart  Tennant  The Fools Imersão 
em Línguas  Tia Lu  Tigre  Tirolez  Tozzinifreire Advogados  Tramontina  Transportes 
F. S. Ltda.  Trombini  Tuca Fer Transportes  TV Band  TW  Ucsal  Unidasul  Unilever 

 Unimed Caçapava  Unimed Campinas  Unimed Rio Claro  Uniodonto  Uniodonto de 
Campinas  Universidade Estácio de Sá  Universidade Estadual Paulista (Unesp) – campi 
Botucatu e Jaboticabal  Universo  Valmicro  VCS  VE Ele  Vemplast  Verdurão Sabino 

 VGK Engenharia e Com. Ltda.  Videplast  Vipal  Vitória Albuquerque  Viva Lagos  VN 
Refrigeração  Votorantim  Wabco  Walmart Campinas Shopping  Walmart Indianópolis  
Walmart Pampulha  Walmart Santo Amaro – SP  Walmart Tamboré  Walmart Uberlândia  
Wickbold  Yamaha  ZUP Uberlândia  
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AMAZONAS  Abrigo Nascer  Acampamento de Venezuelanos  Casa Vhida  Coração do Pai  Jovens Com 
Uma Missão (Abrigo Monte Salém)  Lar das Maria  Paróquia São Geraldo  BAHIA  APAE Cachoeira  Casa 
Repouso Amor e Vida (CRAVI)  Creche Comunitária Brincando e Aprendendo  Creche Pré-Escola Rubens 
Cerqueiras  Creche Tereza A. M. Franco  Instituição Beneficente Conceição Macedo  Instituto Gente  Lar do 
Coração de Jesus  Lar Irmã Benedita Camurugi  Lar Maria José  Lar Vida  Nacci  Same – Lar do Idoso  
CEARÁ  Lar Amigos de Jesus  Lar Três Irmãs  DISTRITO FEDERAL  Atini  Casa de Paternidade  Lar de São 
José  GOIÁS  Ascep – Goiânia  Associação Espaço Vida Educação Inclusiva  Guardiões do Amor Maior  
MATO GROSSO DO SUL  AACC  MINAS GERAIS  Abrigo de Idosos Abel Pino Portela  Abrigo Lar Cristão de 
BH  Abrigo Lar Cristão de BH – Filial  Ação Comunitária Social e Beneficente Ebenezer (Acosbe)  Associação 
Brasileira Educação Familiar e Social  Associação dos Amigos de Irmã Benigna – Amaiben  Associação Fátima de 
Educar e Crescer  Associação Lar Teresa de Jesus  Carol Casa de Apoio Infantil – Uberlândia  Casa de Apoio 
Danielle – Uberaba  Casa de Repouso Santa Luzia Marilac  Casa Fraterna A Caminho do Bem – Uberlândia  
Centro de Assistência Benedito Venâncio  Centro Espírita Pai Joaquim de Aruanda  Comunidade Terapêutica 
Esperança Timote (MG)  Cons. Metrop. BH Soc. São Vicente de Paulo  Creche Comunitária São Judas Tadeu  
Creche Imaculada Conceição SSVP  Creche Menino de Jesus  Fórum Nacional FNDSSP – Para  Fraternidade 
Espírita Casa do Caminho  Fraternidade Espírita Irmã Rosalia  Inaper – Inst. Apoio Orientação Pessoas de Rua  
Lar de Idosos São Vicente de Paula – Catalão  Lar Idosos Antonio Frederico Ozanam SSVP – Cor Fabriciano  Lar 
Idosos José Verçosa Júnior SSVP  Lar Idosos Nossa Sra. Saúde SSVP  Lar São Vicente de Paulo SSVP – Paracatu 

 Mitra Arquidiocese Paróquia Nossa Sra. Mãe dos Homens  Recanto do Idoso São Vicente de Paula – Araxá  
PARÁ  Creche Lar Cordeirinho de Deus  Grupo Espírita Jardim das Oliveiras  PARANÁ  ACEPP  APAE 
Jaguariaíva  Associação Beneditina da Providência (Lar Mãe Maria)  Associação Caminho da Vida Lar Dona Vera 

 Associação de Proteção à Maternidade e Infância  Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial 
(AFECE)  Casa do Pai  CIAF  Instituto Adventista Sul Brasileira de Educação (Lar das Meninas Jardim Pinheiro) 

 Instituto Beneficente Laura Antônia  Instituto Inabrasil  Lar de Idosos Jesus Maria José  ONG Renar  Paróquia 
Coritiba  PERNAMBUCO  Aspan  Casa da Criança com Câncer  Centro Educacional e Social das Marinas 
(Cesmar)  Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer (GAC) – Rec./PE  Lar Torre de Melo  Vila Vicentina  
RIO DE JANEIRO  Academia Pérolas Negras  Casa do Abraço  Casa Emilien Lacay – Rede Cruzada  Centro 
Espírita Maria Angélica (Cema)  Grêmio Sorriso  Podemos Ser Crianças Saudáveis  RIO GRANDE DO SUL  
Aldeia da Fraternidade  APAE Bento Gonçalves  APAE Carlos Barbosa  Associação Beneficente de Amparo ao 
Menor (Asbam)  Associação Beneficente Projeto Restaurar  Associação de Apoio a Pessoas com Câncer  
Associação Hospitalar Tucunduva  Banco de Alimentos de Canoas  Banco de Alimentos de Porto Alegre  Casa 
da Sopa – Nova Prata  Casa do Pão  Casa Lar do Cego Idoso  Centro Espírita Nosso Lar  Cozinheiros do Bem 

 Instituição Vagalumes da Esperança  Instituto do Câncer Infantil  Lar Alegria de Vive  Lar do Ancião  Liga 
Feminina de Combate ao Câncer de Nova Prata  Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Candiota  Prato Feito 
das Ruas  Projari  Refeição Solidária 238  SANTA CATARIANA  Abrigo Institucional Centro Jaraguá do Sul  
APAE Faxinal dos Guedes  APAE Fraiburgo  APAE Ipumirim  APAE Remoca  APAE Timbó  Asilo Dom Bosco 
Itajaí  Assoc. Casa do Adalto  Casa de Apoio Mãos Solidárias  Casa de Apoio Padre Aloísio Boing  Casa de 
Passagem Jaraguá do Sul  Casa São Francisco – Lar do Idoso  Escola Municipal Professora Eladir Skibinski  
Hospital São Roque (Seara)  Lar Divina Providência  Lar do Donzelli  Lar Idoso Agape  ONG Projetando 
Felicidade  Programa Viver  Rede Feminina Timbó  Secretaria Municipal de Assistência Social  SÃO PAULO   
Abrigo Avelhise  Abrigo CMPCA  Abrigo Rainha Izabel  Abrigo Renascer  Abrigo Sarah M  Adacamp  
Agência Adve. Dese. Recur. Assistências (ADRA)  Aldeias Infantis SOS Brasil  Amic – Amigos da Criança  Amigos 
do Bem  APACC – Casa Ronald  APAE Botucatu e AAPC  APAE Paulínia  APAE SP  APAE Sumaré  APAF  
Apas  Apas Paranapanema  Appicamp  Aprendizado Doméstico Santana  Arca do Brasil  Arsenal da 
Esperança  Asilo “Abrigo Pousada da Colina”  Asilo João Kulh Filho  Asilo Lar Vicentino Caçapava  Asilo Nossa 
Senhora Auxiliadora Pouso Alegre  Asilo Pederneiras  Asilo Vila Vicentina Caçapava  Asociación Palotina/Centro 
de Acolhida Especial para Mulheres Migrantes  Ass. Beneficente Cantinho da Meimei  Ass. Beneficente de 
Amparo ao Idoso Carente Caminho da Vida (Abaic)  Assist. Social Sagrado Coração de Jesus  Assistência 
Vicentina da Vila Mascote – Asilo  Assoc. Trabalho Padre Haroldo Hahm  Associação Anhumas Quero Quero  

Associação Beneficente à Criança Desamparada Nossa Casa  Associação Beneficente Feminina Sírio Libanesa  
Associação Beneficente Nossa Senhora de Guadalupe  Associação Casa de Apoio Santa Clara  Associação 
Cedro do Líbano de Proteção à Infância  Associação Civil Crea Mas  Associação Comunitária Monte Azul  
Associação Cruz Verde – Asilo  Associação das Mulheres de Paraisópolis  Associação Desejando Bem  
Associação Edu. do Homem de Amanhã  Associação Feminina de Estudos Sociais e Universitários (AFESU) – Casa 
do Moinho  Associação Jovens do Futuro | Associação Beneficente Vivenda da Criança  Associação Lar Casa do 
Caminho  Associação Nossa Turma  Associação Prato Cheio  Associação Reciclazaro  Associação Renascer 

 AUPACC  Banco de Alimentos de Campinas  Banco de Alimentos de São Manuel  Banco de Alimentos SP  
Bom de Bola É Craque na Escola  Cáritas  Cáritas Arquidiocesana de Campinas  Cantinho da Alegria  Cantinho 
Fraterno  Cantinho São Vicente  Casa Apoio de Crianças com Câncer – Cajec  Casa Assistencial Amor e 
Misericórdia (CAAM)  Casa Comunidade de Amparo Social Asilar  Casa da Criança  Casa da Criança e do 
Adolescente de Santo Amaro Grossarl  Casa da Criança Maria Luiza Hartzer  Casa da Prece Chico Xavier – 
Moradores de Rua   Casa das Crianças de Valinhos  Casa de Apoio Estrela Dourada  Casa de Assis  Casa de 
Convivência Porto Seguro (Apas Show)  Casa de Repouso Ideal Guanabara  Casa de Repouso Sol Nascente  
Casa dos Menores de Campinas  Casa dos Velhinhos de Ondina Lobo  Casa Maria de Nazaré  Casa Santa Maria 

 CEAC  Centro Cidadania – Patrulheiros Campinas  Centro Comunitário Jardim Santa Lúcia  Centro Comunitário 
Ludovico Pavone Paróquia Nossa Sra. da Provide  Centro Comunitário São Lucas da Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus de Botucatu  Centro Corsini  Centro de Ação Cristã  Centro de Acolhida Especial para Mulheres de 
Santo Amaro – CAE  Centro de Acolhida Santo Amaro  Centro de Apoio à Criança Carente com Câncer (CACCC) 
– CBC  Centro de Assistência e Promoção Social Nosso Lar  Centro de Recuperação e Educação Nutricional 
(CREN)  Centro Espírita Allan Kardec  Centro Espírita Perseverança e Centro Socioeducativo Perseverança  
Centro Promocional Tia Ileide – CPTI  Centro Social Bertoni  Centro Social Carisma  Cepromm  CEVER  
Colégio São Francisco de Assis – Barbacena (MG) – assistido pelo Clube Paineiras  Congregação Cristã no Brasil 

 Congregação das Irmãs Hospitaleiras Sagrado Coração de Jesus  Convívio Nova Esperança Cruzeiro  Creche 
Casa da Criança Caçapava  Creche Coração de Maria  Creche Irmã Maria Ângela  Creche Márcia Caçapava  
Creche Maria do Carmo  Creche SPES – Cenáculo  Cristolândia São Paulo – Moradores de Rua  CTA São 
Matheus  DSAN  Esperança e Vida  Firma Casa  Fraternidade Irmã Clara  Fundação Casa das Meninas 
“Amando de Barros”  Fundação Irmã Ruth Maria de Camargo Sampaio (Firmacasa)  Fundo Social de Solidariedade 

 Genc Paulínia  Grupo Comunitário Criança Feliz  Grupo da Sopa – Moradores de Rua  Grupo de Assistência ao 
Tratamento e Hospedagem Infantil (Grathi)  Grupo Espírita Batuíra (GEB)  Grupo Primavera  Grupo Vida  Grupo 
Vida Brasil  Guardinha  Guardiões da Noite  Hospital da Casa Pia S. Vicente  Ideal Guanabara  Igreja Nossa 
Senhora do Carmo na Vila Alpina  Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias – Asilo  Instituição Assistencial 
Maria de Nazareth  Instituição Bem Te Vi  Instituição Espiritualista “Casa da Esperança”  Instituto Amigos da Fé 

 Instituto Anchieta Grajaú  Instituto Beneficente Viva a Vida  Instituto C  Instituto Escola do Povo  Instituto 
Mensagem de Paz  Instituto Padre Haroldo (IPH)  Instituto Recanto Basketball  Instituto Ser +  Laços Eternos 

 Lar Alice de Oliveira  Lar Amizade Ilce Cunha  Lar Anália Franco de São Manuel  Lar Assistencial Mãos 
Pequenas  Lar Caminho  Lar Criança Feliz  Lar Criança Frei Leopoldo  Lar da Criança Feliz  Lar da Mônica  
Lar Divina Misericórdia  Lar dos Velhinhos de Campinas  Lar Escola Francisco Cândido Xavier – Asilo  Lar Mãe 
do Divino Amor (LEMDA)  Lar Mãos Pequenas  Lar Nefesh  Lar Sã Doutrina  Lar São Vicente de Paula 
Pindamonhangaba  Lar Sírio  Lar Vicentino  Liga Solidária  Madre Anastácia  Missão Vida  Núcleo Comunitário 
Calvariano  Núcleo de Ação Social  Núcleo de Atendimento Social “Ângela Martin Bassetto”  Núcleo de 
Convivência para os Idosos – CAPS  Núcleo Maria Rosa  Obra Social São João Bosco  Obras Recreativas, 
Profissionais, Artísticas e Sociais (ORPAS)  ONG A Mão Branca  ONG Croph – Casa de Passagem Terra Nova  
ONG Guri na Roça Jacareí  ONG Sementes do Amanhã  Organização Beneficente Reobote  Organização Sítio Agar 

 Paróquia Santos Apóstolos  Paróquia São João  Pastoral Criança  Pestalozzi Sumaré  Projeto Amigos das 
Crianças (PAC)  Projeto Gente Nova (Progen)  Pró-Menor  Recanto do Vovô Antonio  Recanto Menina Luz  
Sagrado Coração de Jesus  Social Skate  Sociedade Edu. Trabalho e Assistência  Sociedade Educativa Assistência 
– Seta  Sociedade Pró-Menor Barão Geraldo  Sociedade São Vicente de Paulo  UNENLAR  União dos Moradores 
e do Comércio de Paraisópolis  Vicentinos Igreja Nossa Senhora das Dores  Vila Vicentina de Jambeiro  
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Daniela Torquato
Davi Barreto
Débora Silva
Denise Britto
Diagrinny Souza Carneiro
Diego Cordeiro
Elaine Baleeiro Ormundo
Elen Hatanaka
Eleomara da Silva
Eliane Otoni
Elis Forgerini
Elizabeth Saez
Ellen Santos
Eunice Matarolli
Fabiana Nunes da Silva
Felipe Soares dos Santos
Fernanda Bomfim 
Fernanda Fioravante
Fernando Cosenza
Franciele Assenheimer da Silva Rambor
Gerlane Andrade Marques
Giselle Andrade
Giuliano Ferrero
Glaucia Hiller
Glaucia Nunes
Grazielle Adamo
Guilherme Cogo
Guilherme Leite
Gutemberg Alex de Souza
Hyran Godinho
Ingrid Guimarães
Islândia Pereira da Silva
Ivana Correa
Jaidenize de Alcântara Marino
Jhonny Calixto
João Manoel da Silva
João Paulo Muniz

Julia Serafini
Juliana Azeredo
Juliana Breves Tosetto Gopfert
Juliana Soares
Juliane Teixeira
Juliano Ramos
Junie Patricia Mattar
Karine Pompeo
Lady Mary Pitasse Nobre
Lara Rocha
Leticia Comparini  
Leticia Martinez
Lidia Santos
Livia Goretti Gonçalves
Luana Misael
Luciana Bento
Lucieli Sobreira
Ludmila Gibosky Aguilar Costa
Luis Chiaradia
Luísa Böhm Freitas
Luiz Louzada
Luiz Premoli
Luiz Vieira
Luiz Vieira
Maira Eduardo
Márcio Pedroso
Mariana de Oliveira Couto
Marilene de Oliveira Rodrigues
Marina Santana Mattoso
Marjorie Felix Vale
Marli Diniz
Marta Margarete
Matilze Araújo
Mayara de Souza Trajano
Mayara Yonemura
Mayra Almeida
Mayra Fernandes
Miriam Gomes da Silva Fernandes
Miriam Nardi
Mirian Oliveira
Mônica Gomes
Monica Lopez Soto
Naor Mendonça
Natalia Rotter

Nayara Cunha Silva Marques
Nicole Lipparelli
Nicoli Lima
Paula Cicilia Paraquett Coutinho
Poliana Castro
Poliana Macedo de Carvalho
Priscila Ferreira da Silva
Priscila Gomes Matias
Rafael Ignácio Muñoz Rodriguez
Regina Cunha
Regina Tabosa
Renata Cristina Avila da Silva
Renata Luiza Duarte Leite Maribondo
Renata Rino
Roberta Veloso
Rogério Telli
Ronaldo Monfredo
Rosiana Silva
Samuel Iwanaga
Samuel Oliveira
Sandra Alves
Sandra Marta Guerra Belisario
Sandra Tenório
Sara Goes
Sergio Caires
Silvia Moraes
Simone Medeiros
Solange Doriguello
Soraia Batista
Sueli Quaresma
Tatiana Moreira
Tatianne Junco
Taymara Oliveira
Telma Amazonas
Teresinha Carvalho
Thais Caetano
Thais Senna
Tiago Pereira Silva
Uilza de Brito Guimarães
Valdineia Camilo
Wanderson Cesar
Willian Gil

MUITO OBRIGADO! Agradecemos às pessoas que 
fazem parte da nossa história e 
a todos que contribuíram para a 
produção deste Relatório Social.
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SODEXO 
On-site

Presidente
Andreia Dutra

Vice-presidente
Fernando Cosenza

Vice-presidente 
Hyran José Costa Godinho

Superintendente
Davi Barreto

SODEXO 
Benefícios e Incentivos

Pronep Life Care -  
a Sodexo brand

MANTENEDORES DIRETORIA EXECUTIVA

Conselho Fiscal  
e Jurídico

Carla Statzevicius
Guilherme Cogo
Tatianne Junco

Embaixadores
e voluntários

COMITÊ CONSULTIVO GLOBAL: Andrea Krewer - Responsável por incentivar e apoiar a 
execução das iniciativas regionais e assegurar o acompanhamento na perspectiva global. 

DIRETOR REGIONAL DA STOP HUNGER GLOBAL PARA O BRASIL: Fernando Cosenza.

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DO 
INSTITUTO STOP HUNGER BRASIL

Quadro de governança do Instituto Stop Hunger Brasil em 2020
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COORDENAÇÃO-GERAL
Diretoria de Relações Institucionais e  
Sustentabilidade da Sodexo Benefícios e Incentivos

Gerência de Comunicação Integrada da Sodexo 
Benefícios e Incentivos

Diretoria de Comunicação e Marca  
Coordenação de Responsabilidade Corporativa  
da Sodexo On-site Brasil

PROJETO EDITORIAL, REDAÇÃO, EDIÇÃO  
E REVISÃO
Quintal 22 Comunicação

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Adesign

FOTOS
Acervo Instituto Stop Hunger Brasil
Luciana Cássia Fotografia

www.stop-hunger.org.br
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