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MENSAGEM DA PRESIDENTE DO
INSTITUTO STOP HUNGER BRASIL

Liderança para a

transformação

social

O compromisso de oferecer uma
alimentação saudável e balanceada faz
parte da cultura da Sodexo. E a iniciativa
de combater a fome e a má nutrição
surgiu desse sentimento de fazer a
diferença na vida dos que estão à
nossa volta. Foi por isso que, em 1996,
colaboradores da Sodexo em Boston,
nos Estados Unidos, decidiram servir
refeições gratuitas nos bairros mais
pobres da cidade ao descobrirem que
crianças não tinham acesso adequado à
alimentação durante o período de férias.
Este foi o ponto de partida para a
criação do Instituto Stop Hunger,
que, com o tempo, tornou-se cada
vez mais forte em seu propósito de
ser uma liderança na luta contra a
fome e a má nutrição. É fundamental
que toda a sociedade se una nessa
missão. E o engajamento dos nossos
colaboradores, de seus familiares e dos
parceiros, clientes e fornecedores tem
feito a diferença e mostrado que vale a
pena acreditar e investir nessa causa.

No Brasil, as ações vêm sendo
realizadas desde 2003. Com o
crescimento dos projetos, das parcerias
e do número de voluntários, vimos a
oportunidade de fundar, em 2015, o
Instituto Stop Hunger. Desta forma,
foi possível fortalecer ainda mais
nossas atividades e contribuir para o
desenvolvimento das comunidades nas
regiões em que atuamos.
O ano de 2018 foi de grandes
conquistas no País. A Servathon, nossa
maratona mundial de arrecadação
e distribuição de alimentos, bateu o
recorde nesse período. Com 33 mil
voluntários, tivemos um total de
216 toneladas de alimentos e mais
de R$ 84 mil doados para 223 ONGs.
Outras iniciativas também merecem
destaque no ano. Colhemos 63 toneladas
de alimentos nas hortas do Programa
Hortaliças, nos campi de Jaboticabal e
Botucatu da Universidade Estadual Paulista
(Unesp), e a produção foi doada para 20

instituições, beneficiando centenas de
pessoas das duas cidades. Atingimos
também bons resultados com projetos
como o Feed Truck, que prepara refeições
com alimentos que seriam desperdiçados,
e o Alimentação Solidária, disponibilizando
alimentos para beneficiários de ONGs do
Rio Grande do Sul.
Comemoramos, ainda, o primeiro
aniversário do projeto Horta na Laje,
em Paraisópolis, comunidade em
situação de vulnerabilidade social na
capital paulista. O programa incentiva
uma questão muito importante para
nós: o empoderamento feminino.
Entendemos que ações de capacitação
e desenvolvimento de mulheres são uma
excelente oportunidade para atuarmos
na erradicação da fome. Nos últimos
25 anos, 55% do progresso na luta
contra a fome ocorreu devido à melhoria
da situação social das mulheres, já
que elas chegam a gastar até 90%
de sua renda em alimentação, saúde
e educação para suas famílias.

Acreditamos
em nosso potencial
de influenciar políticas
públicas e contribuir
para a formação de
uma sociedade mais
justa e inclusiva.
Andreia Dutra é presidente

do Instituto Stop Hunger Brasil
e diretora-presidente da
Sodexo On-site Brasil

Os resultados destes e de outros
projetos estão detalhados nas páginas
deste relatório. Com essas iniciativas,
temos a convicção de que o Instituto
Stop Hunger pode ser um agente de
transformação social. Acreditamos
em nosso potencial de influenciar
políticas públicas e contribuir para
a formação de uma sociedade mais
justa e inclusiva. Porque não podemos
mais aceitar que, em pleno século 21,
milhões de pessoas no Brasil e no
mundo ainda passem fome.
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MENSAGEM DO COORDENADOR DA FUNDAÇÃO STOP HUNGER PARA
O BRASIL E VICE-PRESIDENTE DO INSTITUTO STOP HUNGER BRASIL

Fome
de fazer a
diferença

Quando a Sodexo adotou, há 23
anos, a causa do combate à fome
e à má nutrição, decidiu que esta
seria a sua principal bandeira de
responsabilidade social. A escolha
tem uma razão: a empresa sabia
que, nessa área, poderia ter uma
atuação relevante, que contribuiria
para, de fato, fazer a diferença
nessa luta. E o movimento Stop
Hunger é o que tem transformado
essa causa em ações concretas há
16 anos no Brasil – nos últimos três
como instituto independente.
O Instituto Stop Hunger Brasil é
uma organização autônoma sem
fins lucrativos que recebe o apoio
valioso de nossos parceiros e
voluntários, o suporte da equipe
global do Stop Hunger na França
e o aporte financeiro recorrente
das nossas mantenedoras Sodexo
Benefícios e Incentivos e Sodexo
On-site.

Começamos no Brasil com três
projetos, e hoje nos enchemos de
orgulho ao dizer que já estamos com
dez bem-sucedidas iniciativas. Com
uma atuação profissional e engajada,
conseguimos beneficiar milhares
de pessoas. Mas queremos mais.
Olhamos para frente cientes de que o
futuro do Instituto Stop Hunger inclui,
sim, doação de alimentos e recursos
para quem precisa. Entretanto, cada
vez mais, pretendemos investir em
projetos autossustentáveis.
É um caminho que já estamos
seguindo, com ótimos resultados,
como demonstram as nossas
hortas comunitárias em Jaboticabal
e Botucatu, em parceria com a
Universidade Estadual Paulista (Unesp),
e na comunidade de Paraisópolis, no
município de São Paulo. Acreditamos
em programas que têm o caráter de
ensinar as pessoas a prover o seu
sustento alimentar.

Entendemos que orientação
e educação são as maneiras
mais eficazes e consistentes
de combater a fome. Por isso,
continuaremos trabalhando com
associações e ONGs, fornecendo
nossa experiência e transferindo
nossos conhecimentos para
contribuir com a capacitação
das pessoas.
E vamos prosseguir dedicando
atenção a projetos que têm como
compromisso a qualidade de
vida, a alimentação saudável, o
empoderamento feminino e o
empreendedorismo.
É assim, buscando soluções
inovadoras para criar
oportunidades de trabalho,
que vamos matar a nossa
fome de fazer a diferença nos
próximos anos. Queremos
também aumentar o número
de programas e beneficiados.
Como? Investindo em projetos
que ampliem o impacto de
nossas ações e que nos tornem
ainda mais efetivos. Sabemos
que, com a ajuda de nossos
colaboradores, voluntários,
doadores, clientes e parceiros,
podemos fazer ainda mais
diferença na vida de quem sofre
com a fome e a má nutrição.

Com uma
atuação profissional
e engajada,
conseguimos
beneficiar milhares
de pessoas. E
pretendemos,
cada vez mais,
investir em projetos
autossustentáveis.
Fernando Cosenza foi
presidente do Instituto Stop
Hunger Brasil de 2015 a 2018.
Atualmente, é coordenador da
Fundação Stop Hunger para
o Brasil e vice-presidente do
Instituto
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Uma

história que
transforma
vidas
Unimos forças com colaboradores,
voluntários e parceiros para erradicar
a fome no mundo

Em pleno século 21, mesmo
com os grandes avanços
tecnológicos, econômicos
e sociais no mundo, a
humanidade ainda trava uma
batalha diária contra a fome.
Cerca de 820 milhões de
pessoas dormem, todas as
noites, sem ter ingerido as
calorias mínimas, necessárias
para levar uma vida digna, em
diversos pontos do planeta.
Os dados alarmantes constam
do relatório anual divulgado
pela Organização das Nações
Unidas (ONU) em 2018.
Essa instituição estabeleceu,
entre suas principais metas,
erradicar a fome no mundo
até 2030.
Nós, do Instituto Stop Hunger,
sabemos que é possível
alcançar esse objetivo e nos
unimos a essa luta.

A criação do
Instituto Stop
Hunger no Brasil,
em 2015, ampliou o
impacto das nossas ações de combate à
fome no País. Os brasileiros representam
hoje mais de um terço de todos os voluntários do Stop Hunger no mundo. Formam
uma força de apoio essencial para a implantação da estratégia e o desenvolvimento das nossas atividades na América do
Sul. Entre as nossas organizações, o Instituto é, sem dúvida, o que foi mais longe.
Programas como Horta na Laje, em parceria com a Associação das Mulheres de
Paraisópolis, provam que nossa atuação no
Brasil contribui para o empoderamento feminino – uma de nossas prioridades – e vai
além da doação de alimentos, ajudando os
beneficiados escaparem de vez da fome e
se tornarem autossuficientes. A instituição
brasileira explora novas formas de ação,
com voluntários verdadeiramente comprometidos. Parabéns ao Instituto pelas ações
inovadoras e obrigada aos voluntários.
Clodine Pincemin, presidente da
Fundação Stop Hunger
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Como tudo começou
O empenho contra a fome e a má nutrição é uma causa que começou
a ser abraçada pela Sodexo há 23 anos, quando colaboradores de
Boston, nos Estados Unidos, descobriram que algumas crianças da
cidade não conseguiam manter uma alimentação nutritiva nos meses
de verão. Era justamente quando as cantinas das escolas estavam
fechadas devido às férias. Por conta própria, os voluntários passaram
a percorrer os bairros mais pobres para servir refeições gratuitas às
crianças. Nascia assim, em 1996, o movimento Stop Hunger.

Stop Hunger no mundo

• 93

mil voluntários
•5
 milhões de refeições distribuídas
em 23 anos de existência
• US$ 7,4 milhões arrecadados
• 1.200 organizações apoiadas

O Instituto Stop Hunger
Somos uma instituição independente e sem fins lucrativos,
mantida no Brasil pelas divisões Sodexo Benefícios e
Incentivos e Sodexo On-site. Contamos com o apoio voluntário
dos colaboradores da Sodexo, de seus familiares e amigos,
clientes, consumidores, fornecedores e acionistas.

Hoje, temos iniciativas
em 53 países.

Até
2025,
pretendemos estar

presentes nos
72 países em
que a Sodexo opera.
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ATIVIDADES
NO BRASIL

No Brasil,
Assim como nos demais locais em que
o Instituto Stop Hunger atua, temos três
focos no Brasil:
• Oferecer suporte aos mais necessitados
nas comunidades locais
• Apoiar empreendedores sociais
• Prestar assistência em caso de
emergências ou desastres climáticos

O movimento Stop Hunger no
País começou com a criação
de projetos em 2003, bem antes
da constituição formal do Instituto.
As primeiras iniciativas, que se
mantêm até hoje, foram:

há 5,2 milhões
de subnutridos, o
que corresponde
a 2,5%

da
população.

Fonte: Panorama da Segurança
Alimentar e Nutricional na
América Latina e Caribe 2018/
FAO/OPAS/Unicef/WFP

Desde 2003

• Programa Hortaliças em Jaboticabal

Desde 2008

• Dia Mundial da Alimentação (DIMA)

Desde 2009
• Servathon

Desde 2010

• Programa Hortaliças em Botucatu
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EXPANSÃO E
INDEPENDÊNCIA

Em um país de dimensões continentais como o
Brasil, sempre houve e ainda há muito a ser feito
para reverter o problema da má nutrição. Mesmo
tendo saído do chamado Mapa da Fome em
2014, o Brasil tem muitas pessoas em situação
vulnerável e que necessitam de atendimento.
Com o tempo, percebemos que era preciso
ampliar e potencializar as nossas iniciativas,
e isso só poderia ser feito com a criação de
uma entidade mais estruturada, que pudesse
captar recursos para suas ações de forma
independente. Sendo assim, iniciamos as
negociações com a Fundação Stop Hunger
da Sodexo, em Paris, para tratar da expansão.
O momento era propício, já que a Fundação
tinha a intenção de aumentar o número de
organizações no mundo.
Foi assim que, em novembro de 2015, criou-se
oficialmente o Instituto Stop Hunger Brasil, tendo
como mantenedoras a Sodexo Benefícios e
Incentivos e a Sodexo On-site. Nesse processo
de formalização, o Brasil também ganhou
independência na estrutura da Fundação:
deixou de fazer parte do grupo da América
Latina e conquistou status de região.

Queremos que o Instituto Stop Hunger seja
considerado, cada vez mais, uma referência em
ações e projetos sociais inovadores, que promovam
orientação alimentar, empoderamento e capacitação
de mulheres, além da redução do desperdício de
alimentos e do combate à fome e à má nutrição.
Nosso engajamento e nosso envolvimento em
diversas iniciativas já nos credenciam para isso.
Temos total interesse em levar nossa experiência para
ajudar as pessoas, criar oportunidades de parcerias
com ONGs, associações e entidades e servir como
um conector para novos programas. Estamos
criando um ambiente para que o Instituto se torne
um influenciador de políticas públicas no Brasil.

Davi Barreto, superintendente do Instituto
Stop Hunger e atuante na construção das iniciativas
Stop Hunger Brasil desde 2008

O Instituto Stop Hunger no Brasil

Início da atuação em 2003
• Fundação oficial em 2015
•1
 0 grandes projetos ao longo dos anos
• 223 ONGs beneficiadas em 2018
•
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2014

Outubro
Lançamento da cartilha
Horta em Casa

2003

2013

Dezembro
Stop Hunger
inicia atividades
no Brasil com
o Programa
Hortaliças, em
Jaboticabal, em
parceria com
a Unesp

Abril
Stop Hunger
passa a convidar
clientes e demais
stakeholders
para participar da
Servathon

2011

2008

Outubro
Conquista do
Prêmio LIF de
Sustentabilidade,
concedido pela
Câmara de Comércio
França-Brasil

Outubro
Stop Hunger
passa a apoiar
as celebrações
do Dia Mundial
da Alimentação
(DIMA) no Brasil

2015
Novembro

Formalização
do Instituto Stop
Hunger no Brasil
como instituição
independente

2016
Março

Instituto Stop Hunger
assume a gestão
e a operação dos
programas Satisfeito
e Feed Truck,
idealizados pelo
Instituto Alana

Agosto

2010
2009

Dezembro
Programa
Hortaliças é
estendido para a
unidade da Unesp
em Botucatu

Feed Truck
participa da Virada
Sustentável, em
São Paulo, como
parte do programa
Satisfeito

2017

2018

Criação do programa
Horta na Laje

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
projeto Horta na Laje do
Instituto Stop Hunger

Maio

Lançamento da cartilha
Manual de Temperos

Agosto

Início da parceria
com o projeto Corrida
Contra Fome

Setembro

Início do projeto
Gastronomia
Sustentável, em
Curitiba, com
apoio do Instituto
Stop Hunger

Março

Maio

Lançamento do guia
“7 Passos para Fazer
a sua Horta em Casa”,
em comemoração ao
primeiro ano do Horta
na Laje

Junho

Servathon chega à
sua 10ª edição e bate
recorde de arrecadação,
com 216 toneladas de
alimentos doadas

Abril
Realizada a primeira edição
da Servathon no Brasil
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O planeta

1 bilhão

com quase

de

famintos
Aumentou o número de pessoas que
vivenciam diariamente o drama da fome

Pelo terceiro ano consecutivo, o
número de pessoas que passam
fome no mundo voltou a subir.
Saltou de 815 milhões em 2016
para 820 milhões em 2017.
Essa informação, assim como os
demais números que constam
nesta página e nas próximas,
foram divulgados em setembro
de 2018 e são resultado do
estudo anual “O estado da
segurança alimentar e nutrição
no mundo em 2018”, elaborado
pela Organização das Nações

Unidas para a Alimentação e
a Agricultura (FAO) juntamente
com outras agências da ONU.
Os números apontam para
um retrocesso na luta mundial
contra a fome e a má nutrição.
Após vários anos de evolução,
devolveram o planeta para
o mesmo patamar de uma
década atrás. Isso mostra que
é preciso redobrar os esforços,
em todos os níveis, e agir
imediatamente para reverter
essa situação.
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Após anos de redução,
o número de pessoas que sofrem
com a fome no mundo voltou
a aumentar a partir de 2015,
retornando aos níveis de quase
uma década atrás. São 820
milhões de indivíduos desnutridos
ou com fome crônica, com
maior incidência na África e na
Ásia. Os dados que confirmam
esse fato estão no relatório ‘O
estado da segurança alimentar e
nutrição no mundo em 2018’, da
Organização das Nações Unidas
para a Alimentação e a Agricultura
(FAO). Neste panorama, as
crianças são as mais afetadas
pela desnutrição, o que pode
comprometer sua saúde e afetar
seu desenvolvimento físico e
psicossocial.

As principais causas para que
uma em cada nove pessoas no
planeta seja vítima da fome são a
pobreza, a falta de investimentos
em agricultura, os desafios
climáticos, as variações nos preços
e o desperdício dos alimentos e os
conflitos armados. O desperdício,
em especial, tem consequências na
segurança alimentar da população
mundial, no meio ambiente e na
economia. Atualmente, um terço
dos alimentos produzidos vai para
o lixo, levando consigo um terço
dos recursos hídricos, energéticos
e financeiros empregados na sua
produção.
O Brasil – que tem 5,2 milhões de
pessoas passando fome – integra
essa estatística e está na lista dos
dez países que mais desperdiçam
comida no mundo. Com esses
alimentos jogados fora, seria
possível acabar com a insegurança
alimentar no País e ainda sobraria
para doação internacional.
Alcançar um mundo sem fome
é uma das prioridades de
desenvolvimento global. Para
estimular o alcance dessa meta,

existem a Agenda 2030 e os
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) adotados pelos
Estados-membros da Organização
das Nações Unidas (ONU) em
2015. Dentre os ODS, o objetivo de
número 2 se destaca por buscar,
até 2030, ‘acabar com a fome,
alcançar a segurança alimentar,
melhorar a nutrição e promover
a agricultura sustentável’.
Investir em segurança alimentar
e combater a má nutrição
contribui para a melhoria
da saúde das populações e
para o desenvolvimento de
capital humano, podendo até
aumentar a competitividade de
um país. Pessoas alimentadas
adequadamente e bem nutridas
desenvolvem melhor suas
capacidades, possuem mais
disposição para aprender e
constituem forças de trabalho
mais bem qualificadas, que podem
pressionar por um crescimento
mais contínuo e renovar a direção
das economias.
Contudo, superar os obstáculos à
segurança alimentar e nutricional

requer a ação coordenada de
muitos atores em diversas áreas,
o compromisso dos governos
e a colaboração de empresas,
organizações e instituições.
Por esse motivo, é essencial
contarmos com o compromisso do
Instituto Stop Hunger no Brasil para
o desenvolvimento de iniciativas
que articulam e beneficiam diversos
setores da sociedade, por meio
de parcerias com universidades,
empresas privadas e organizações
sociais. Investir em ações de
distribuição e aproveitamento
de alimentos e de promoção
à agricultura local e sustentável,
como é o caso do Instituto, é
investir em segurança alimentar
e melhoria nutricional. E isso
representa um impacto verdadeiro
no combate à fome e à má nutrição
no Brasil e nos faz acreditar, cada
vez mais, que é possível alcançar
o ODS 2 até 2030.
Daniel Balaban, diretor
e representante do Centro
de Excelência contra a Fome
do Programa Mundial de Alimentos
das Nações Unidas no Brasil
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Causas do avanço
da subnutrição
• Variação do clima e
fenômenos naturais
extremos, como
secas, enchentes e
tempestades
• Conflitos armados
• Crise econômica

O Brasil caiu
13 colocações
no Índice Global
da Fome em relação
a 2017, ocupando
o 31º

lugar entre
119 países

O panorama da fome
no mundo
820,8 milhões de pessoas
sofrem, dia após dia, por não
ter o que comer. Elas estão
nos seguintes continentes:
• Ásia: 515,1 milhões
• África: 256,5 milhões
• América Latina: 39,3 milhões
• Oceania: 2,8 milhões
• América Setentrional e
Europa: 7,1 milhões
Fonte: Relatório SOFI 2018 – O estado
da segurança alimentar e nutrição
no mundo em 2018, ou State of Food
Security and Nutrition in the World, no
título em inglês – da Organização das
Nações Unidas para a Alimentação
e a Agricultura (FAO)

O quadro da
alimentação
precária no Brasil
• Mais de 5,2 milhões
de brasileiros passam
fome extrema
• 2,5% da população
está em grave
condição alimentar
• 7,2 milhões de
pessoas se
encontram em
situação de fome e
subnutrição

•

Secas provocaram 83% dos danos à agricultura,

e as inundações geraram perdas de 17% na produção
de alimentos em todo o mundo

• A
 desnutrição afeta 151 milhões de crianças
menores de cinco anos no planeta
• A
 cada cinco segundos, uma criança
de fome no mundo

morre

• 1
 0,9% da população mundial estava subnutrida
em 2017, pior resultado desde 2013

•

124 milhões de pessoas em 51 países enfrentam
níveis alarmantes de fome

• U
 ma em cada 9 pessoas passa fome no mundo
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Nossa
resposta
para
a fome
Em três anos de atuação no Brasil
como instituto independente, demos
um salto de três para dez projetos

Algumas dessas iniciativas
estão em estágio mais
avançado do que outras,
mas todas têm em comum
o objetivo de garantir a
melhoria na qualidade
de vida das pessoas,
começando pelo atendimento
às necessidades básicas
de alimentação. Para que
ninguém mais – criança,
adolescente ou adulto – corra
o risco de ir dormir com fome.

É uma honra ser embaixadora
do Instituto Stop Hunger e contribuir
para que toda a unidade se comprometa
com a causa do combate à fome. É
gratificante ver colegas que não tinham
o costume de participar de ações
sociais se envolverem tanto em nossos
projetos. A gente ganha muito mais do
que doa. É um aprendizado que vai além
da arrecadação de alimentos.

Cynthia Valentim, consultora comercial
na Sodexo Benefícios e Incentivos do
Brasil e embaixadora do Instituto Stop
Hunger no Rio de Janeiro (RJ), que
arrecadou 1,5 tonelada de alimentos na
Servathon 2018

Meu maior desafio, como embaixadora do Instituto Stop Hunger,
é fazer com que uma empresa que ainda não é cliente se envolva em
nossas ações. É sensacional quando conseguimos fazer uma companhia
com a qual estamos iniciando um negócio se comprometer a ajudar
nosso trabalho de voluntariado. E, na última edição da Servathon, tivemos
grande participação dessas novas instituições.

Tatiana Moreira, supervisora comercial da Sodexo Benefícios e Incentivos
do Brasil e embaixadora do Instituto Stop Hunger em Campinas (SP), que
arrecadou nove toneladas na Servathon 2018
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Há dez anos,
participamos da Servathon e
de outros projetos do Instituto
Stop Hunger e nos sentimos
muito honrados com essa
parceria. O engajamento feito
pelas empresas com os seus
colaboradores não tem preço.
São pessoas que fazem isso
sem esperar nada em troca. É
a vontade de tornar o mundo
melhor. O impacto dessa ação
se vê no rosto de quem recebe
a doação.

SERVATHON

Todos os anos, nos meses
de abril e maio, milhares
de pessoas de 44 países
participam voluntariamente
de uma maratona para
arrecadação de alimentos,
em uma campanha global
coordenada pela Fundação
Stop Hunger. É a Servathon,
movimento que tem como
objetivo principal combater a
fome e a má nutrição.

Para mim, a Servathon
é o projeto mais lindo da nossa
organização! Um dia, em 2018,
recebemos uma grande doação de
alimentos e nosso estoque estava na
capacidade máxima. Chamei uma
colaboradora que havia indicado uma
instituição para ajudarmos e perguntei
se podíamos direcionar a doação para
esse local. Emocionada, ela mostrou
uma mensagem da coordenadora
dessa instituição pedindo arroz e o
que fosse possível, pois não tinha
quase nada para dar às crianças.
Essa e tantas outras histórias me dão
força e entusiasmo para seguir como
embaixadora. Vale muito a pena!

Celina Prado, coordenadora
do Centro Social Carisma, uma
das ONGs beneficiadas pela
Servathon

Denize Marino, assistente executiva
na Sodexo On-site Brasil e
embaixadora do Instituto Stop Hunger
em São Paulo (SP)

O início

A história da Servathon começa em 1996,
juntamente com a criação da Fundação Stop
Hunger pelos funcionários da Sodexo de Boston,
nos Estados Unidos. Foi quando aconteceu a
primeira edição da maratona, que passou a ser
repetida anualmente a partir de então e hoje
beneficia mais de 875 ONGs no mundo todo.
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Recordes no Brasil, ano após ano
No Brasil, a Servathon chegou em 2009, mas foi de 2013
em diante que ela ganhou mais destaque, quando a
Sodexo Brasil convidou clientes, fornecedores, parceiros e
outros públicos para se juntarem aos seus colaboradores.
Assim, a maratona deixava de ser um movimento interno
para expandir sua atuação com a participação de
voluntários no País inteiro.
A resposta foi bem positiva, a ponto de a Servathon
ser hoje o maior projeto do Instituto Stop Hunger
no Brasil. A cada ano que passa, observamos um
crescimento, batendo recordes no volume de alimentos
arrecadados, ONGs beneficiadas e empresas parceiras.

2018, o melhor resultado de todos
os tempos no Brasil
A 10ª edição da Servathon teve a maior arrecadação, mesmo em um ano com
desafios de logística, como a paralisação dos caminhoneiros, na segunda
quinzena de maio. Contudo, com o apoio dos voluntários e de nossos parceiros,
conseguimos fazer com que as doações chegassem às pessoas necessitadas.

216,4

toneladas

de alimentos doadas

Quantidade equivalente a

433 mil refeições prontas

2.523 refeições
R$
84.023
em
servidas

recursos captados

223 ONGs

beneficiadas
em todo o País

22.088

horas de
voluntariado

33.345

voluntários
empresas
417 parceiras

62% de crescimento em relação a 2017
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Participamos da
Servathon há tantos anos
que ela já faz parte da
nossa história. A sensação
é de que o Instituto Stop
Hunger sempre nos apoiou.
As doações de alimentos
que recebemos suprem as
necessidades das nossas três
unidades em Suzano e ainda
conseguimos ajudar famílias
de comunidades carentes,
localizadas próximas à nossa
instituição. Muitas vezes, o
que essas pessoas têm em
casa para comer é justamente
o que foi doado. É um trabalho
que faz toda a diferença na
vida delas.

Maria de Fátima Reis
Santos, coordenadora-geral
do Instituto Beneficente
Viva a Vida, uma das ONGs
beneficiadas pela Servathon

Como nossos voluntários
participam da Servathon
•D
 oação de alimentos não
perecíveis
• Doação

financeira
• Compra de kits Stop Hunger

(camiseta, botton, pulseira e outros
itens)
• Blitz na rede de estabelecimentos
para arrecadação

de

alimentos não perecíveis
• Montagem de cestas básicas
com os alimentos arrecadados para

distribuição em ONGs
Sei que somos tomados pelas responsabilidades do dia
a dia, mas podemos abrir espaço para planejar e fazer acontecer
as ações voluntárias nas entidades que escolhemos ajudar. O ano
de 2018 foi emocionante pelo envolvimento dos embaixadores
e líderes, que não mediram esforços e tempo pessoal: foram
mais de 1.800 horas no total, dias e noites de trabalho voluntário
nas ruas, nas instituições, nos supermercados, com clientes e
fornecedores, vendendo rifas ou motivando nossos colaboradores
e doadores em locais extremos do País com muita dificuldade.

Eunice Matarolli, assistente de diretoria na Sodexo On-site Brasil
e embaixadora do Instituto Stop Hunger em Campinas (SP)

beneficiadas, com grande adesão de
voluntários

• Preparo e distribuição

de

refeições gratuitas nas ONGs
•V
 isita às ONGs
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Resultados da Servathon de 2009 a 2018
Quantidade de alimentos arrecadados e doados
2009
2010

553kg
2t e 405kg
4t e 700kg

2011

11t e 200kg

2012

14t e 500kg

2013

21t e 500kg

2014

40t e 500kg

2015

70t e 700kg

2016

133t e 317kg

2017

216t e 415kg

2018

Número de voluntários
2009
2010
2011

125
158
342

2012

481

2013

518

2014
2015

725
1.105
31.506

2016
2017
2018

10.809
33.345
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Resultados da Servathon de 2009 a 2018
ONGs beneficiadas
2009
2010
2011

6
8
14

2012

23

2013

22
25

2014

61

2015

Refeições servidas

92

2016

135

2017

2014

223

2018

500
1.010

2016

1.186

2017

2.523

2018

Recursos captados
R$ 84.023

Empresas parceiras
2014
2016
2017
2018

R$ 66.518

34
246

R$ 12.000

310
417

2016

2017

2018
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Nosso envolvimento com a Servathon começou com as
doações, mas identificamos que a campanha necessitava também
de apoio logístico. Hoje, fazemos uma força-tarefa com nossos
fornecedores e franqueados para coletar os alimentos doados nos
postos de arrecadação da Servathon e distribuir nas instituições.
Com a Servathon, ampliamos nossas campanhas internas,
promovemos gincanas de arrecadação, e isso tem proporcionado
uma integração ainda maior entre nossas equipes. Estaremos
sempre disponíveis para apoiar as ações do Instituto.

Raphael Ferreira, auditor líder em Governança Corporativa da
Flash Courier, empresa de logística que é parceira da Servathon
desde 2013

Nos dois últimos anos de participação na Servathon, criamos uma
‘competição do bem’ no Banco Daycoval, para estimular as doações dos
funcionários. No ano passado, ampliamos a competição para nossa rede
nacional de agências e dobramos o valor doado na participação da diretoria
executiva. Alcançamos um engajamento surpreendente, com 20 toneladas
de alimentos doadas. O que levamos disso? A realização e o orgulho por
contribuir com um projeto que beneficia os mais necessitados.

Andreia Flores, gerente de Marketing do Banco Daycoval, que há anos é um
dos grandes colaboradores da Servathon

Esforços multiplicados
Centenas de empresas participaram da
Servathon 2018 como parceiras do Instituto
Stop Hunger. O Banco Daycoval, com
cerca de 150 pontos de atendimento em
todo o Brasil e há anos um dos grandes
colaboradores da maratona, arrecadou
20 toneladas de alimentos não perecíveis.
Já a Flash Courier colocou seus serviços

de logística em campo para nos ajudar a
buscar as doações e entregá-las às instituições
beneficentes.
Para facilitar a participação de nossos parceiros,
disponibilizamos todo o material de apoio
necessário para que as empresas levassem o
movimento para dentro da companhia.

Oferecemos, sem custo, caixas e embalagens
para empacotar as doações, materiais de
comunicação on-line e off-line, como
carta-convite, cartaz, banner, e-mail marketing,
carta de agradecimento, vídeo de divulgação
da jornada e certificado de participação. Tudo
para que cada vez mais voluntários possam
se envolver na Servathon.
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Na edição de 2018 da Servathon, trabalhamos em
uma rede colaborativa entre o time de Supply Management
e nossos fornecedores parceiros, e conseguimos engajar
várias pessoas na campanha. Todas as semanas, os times
se reuniam em uma competição em que a fome e a má
nutrição eram nossos opositores. Saímos vencedores nas
quatro semanas! Todo esse movimento gerou um alto índice
de engajamento entre os colaboradores e aumentou o senso
de pertencimento deles para com a Sodexo.

Marilaine Vieira Costa, diretora de Supply Management
na Sodexo On-site Brasil e embaixadora do Instituto
Stop Hunger em Porto Alegre (RS)

Com o intuito de aumentar o nosso volume de arrecadação de
forma mais expressiva, buscamos parcerias que nos proporcionassem
também visibilidade e reconhecimento por parte da sociedade. E tivemos
ao nosso lado o parceiro Sport Club Internacional de Porto Alegre, que
nos recebeu de braços abertos e acreditou no nosso trabalho. Juntos,
desenhamos a atuação para arrecadação de alimentos em uma partida
de futebol pelo Campeonato Brasileiro. Foram mais de 40 voluntários
trabalhando no dia do jogo. Dentro do campo, estavam crianças vestidas
com nossas camisetas e o telão passando informações adicionais sobre
nosso trabalho. Com certeza foi um dia especial, desafiador e emocionante,
que resultou em mais de uma tonelada de alimentos doada ao Banco de
Alimentos de Porto Alegre.

Jogos do bem
Grandes clubes brasileiros de futebol entraram
em campo como parceiros do Instituto Stop
Hunger durante a Servathon 2018. Em 9 de
maio, por exemplo, o Clube Atlético Paranaense
realizou um jogo com o São Paulo Futebol Clube
para promover a ação com o público torcedor
na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Além
disso, foram montados pontos de coleta com
tendas ao redor do estádio, com o apoio do
Fundo de Ação Social (FAS) da cidade, para
que os torcedores pudessem participar com
doações de alimentos não perecíveis. Cerca
de 80 quilos foram doados para um abrigo que
cuida de 30 crianças na região metropolitana
da capital paranaense.
No dia 13 de junho, foi a vez do Sport Club
Internacional de Porto Alegre jogar com o
carioca Vasco da Gama. Em seis pontos
estratégicos montados ao redor do estádio
Beira-Rio, na capital gaúcha, 40 voluntários
arrecadaram mais de uma tonelada de alimentos
não perecíveis e R$ 1.508 com a rifa de duas
camisas oficiais. As doações beneficiaram cerca
de duas mil pessoas atendidas pelo Banco de
Alimentos de Porto Alegre.
A experiência com os clubes nos trouxe ainda
mais visibilidade e engajamento das pessoas no
combate à fome e à má nutrição.

Camila Frantz, supervisora de marca na Sodexo On-site Brasil e
embaixadora do Instituto Stop Hunger em Porto Alegre (RS)
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Com a Rede Banco de
Alimentos, o Rio Grande do Sul é
o único Estado do Brasil a fazer o
aproveitamento do excedente da
indústria de refeições coletivas. E a
Sodexo e o Instituto Stop Hunger têm
uma participação muito efetiva nessa
iniciativa. Juntos, nós desenvolvemos
um projeto bem-sucedido, escrevemos
uma página da história, pois
transformamos o desperdício em
benefício social.

ALIMENTAÇÃO
SOLIDÁRIA

Paulo Renê Bernhard, diretorsuperintendente da Fundação dos
Bancos Sociais FIERGS, que atende
quase mil instituições do Rio Grande
do Sul, com cerca de 400 toneladas
de alimentos por mês

Em seu esforço contínuo para
evitar o desperdício de alimentos
e combater a fome, o Instituto
Stop Hunger oferece apoio,
por meio de sua mantenedora
Sodexo, ao Banco de Alimentos
do Rio Grande do Sul, uma
Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público. A
Rede de Bancos de Alimentos
atua nas principais cidades
gaúchas estimulando a criação
de novos núcleos para a coleta
de doações, armazenando e
distribuindo alimentos para
instituições beneficentes.

Em conjunto com o Banco de
Alimentos do Rio Grande do Sul,
o Instituto Stop Hunger doa o
excedente das refeições produzidas
nas unidades dos clientes da
Sodexo On-site para instituições que
atendem pessoas em situação de
vulnerabilidade social. Essa sobra
limpa, como é chamada, é o alimento
produzido e não distribuído, ou seja,
intocado e não servido
nos restaurantes.
Em 2018, a iniciativa disponibilizou
refeições a 1.044 beneficiários de cinco
organizações nas cidades de Porto
Alegre, Nova Prata e Guaíba (RS).

Equipe integrada
Na central de
arrecadação dos
Bancos de Alimentos,
tudo o que é recolhido
passa pela avaliação
de nutricionistas de
universidades parceiras.
Esses profissionais
determinam quais
os tipos de alimento
a serem enviados
para cada instituição,
conforme as
quantidades e os valores
nutricionais ideais para
suprir as necessidades
de seu público.

A Sodexo acredita que o desperdício de alimentos pode ser revertido
com ações e parcerias. O Instituto Stop Hunger é parceiro de longa data da
Rede Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Com o projeto Alimentação
Solidária, doamos ao Banco de Alimentos o excedente das refeições produzidas
nas unidades atendidas pela Sodexo e parte dos alimentos arrecadados pela
Servathon. Em 2018, esse trabalho conjunto disponibilizou mais de mil refeições
a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Alessandra Bonano, head de Comunicação, Marca e Responsabilidade
Corporativa na Sodexo On-site Brasil
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SATISFEITO

Nosso envolvimento com o Satisfeito começou
quando a iniciativa ainda caminhava timidamente. Sentimos
que a ideia tinha muito a ver com a filosofia de trabalho
da Vinheria Percussi e estava em sintonia com o nosso
entendimento sobre tamanho das porções, aproveitamento
de ingredientes e apoio ao Terceiro Setor. Contribuímos todos
os meses com o projeto. Acreditamos que o potencial dessa
ação é imenso, com benefícios para todas as partes.

Lamberto Percussi, proprietário da Vinheria Percussi,
parceira do Instituto Stop Hunger e participante
do programa Satisfeito

Clique
aqui e
assista
ao vídeo

Ficamos sabendo do
Satisfeito conversando com uma
cliente que trabalhava no Instituto
Stop Hunger. No mesmo dia, fui
buscar mais informações. Foi muito
simples implantar a campanha
no Dona Vitamina. Na compra de
um lanche, destinamos R$ 1 ao
programa. A gente acompanha pelo
site do projeto e vê quantas pessoas
conseguimos ajudar a cada mês. É
bem motivador para toda a equipe.

Juliana Fortini, proprietária do
restaurante Dona Vitamina, que
aderiu ao programa Satisfeito

Todos os anos, 1,6 bilhão de
toneladas de alimentos são perdidas
no mundo. Trata-se de uma quantidade
gigantesca de comida que vai para o lixo
diariamente e que poderia matar a fome
de milhões de pessoas. Se a situação
é grave, ela corre o risco de ficar ainda
pior: um estudo do Boston Consulting
Group (BCG) alerta que o desperdício
global de alimentos aumentará em mais
de 30% até 2030 se nenhuma ação for
tomada. Isso só reforça a constatação
de que é um problema que precisa ser
combatido ininterruptamente.
É o que o programa Satisfeito vem
fazendo desde 2013, quando foi criado
pelo Instituto Alana, organização da
sociedade civil que defende os direitos
das crianças e dos adolescentes. Em
2017, o Instituto Stop Hunger assumiu
a gestão e a operação do Satisfeito,
com um plano de expansão para
atuação no Brasil todo.

A ideia central do programa é reduzir
o desperdício de alimentos em
restaurantes e refeitórios, ao mesmo
tempo que gera recursos para combater
a fome e a má nutrição.

Enquanto um terço dos alimentos
produzidos no mundo vira lixo,

820 milhões de pessoas
passam fome
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Como funciona

Restaurantes comerciais e
refeitórios corporativos participam
do Satisfeito indicando em seu
cardápio os pratos que são
preparados usando técnicas
que evitam o desperdício.
São opções que podem ser
servidas em porções menores ou
levando ingredientes orgânicos,
regionais ou da estação, ou
ainda alternativas cujas receitas
aproveitam os alimentos
integralmente, como batata rústica,
bolinho de arroz, cuscuz e sopas.

O quadro da fome
se arrasta por muito tempo
no Brasil, inclusive em
um contexto de fartura e
desperdício. Isso só acontece
porque ainda não atingimos
o nível de consciência
necessária para reverter
essa situação. É necessário
que as pessoas entendam o
prejuízo socioambiental que
o desperdício traz e queiram
transformar essa realidade,
com mais eficiência, respeito
e empatia, aplicando seus
deveres e direitos.

Ao escolher um desses pratos
sustentáveis, os clientes ajudam o
projeto. Isso porque uma parte do
valor pago é doada mensalmente
em dinheiro pelo restaurante,
apoiando ONGs atendidas pelo
Stop Hunger no combate à fome
e à má nutrição.
Com o programa, os restaurantes
reduzem custos, os clientes
praticam o consumo consciente
e os alimentos vão para a mesa
de quem mais precisa.

Para onde vão
as doações
• 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)

Apoiadores do Satisfeito
• Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA)
• Initiative Save Food
• Milan Protocol

Mais de 200 restaurantes
já participaram do programa

Luciana C. Quintão,
presidente e fundadora da ONG
do Banco de Alimentos SP
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Três maneiras de evitar o desperdício de alimentos
• Quantidade: pratos menores ou que podem ser servidos em
porções reduzidas, como menu executivo.
• Origem: opções vegetarianas ou com ingredientes orgânicos,
regionais ou sazonais.
• Preparo: receitas com aproveitamento integral de alimentos,
como aparas de carnes, casca, talo, folha e semente de vegetais.

Efeito multiplicador
O ano de 2018 no programa
Satisfeito foi dedicado à criação
de uma nova plataforma de
cadastro e doações (www.
satisfeito.com) e a alguns
projetos-piloto, como o
desenvolvido com o iFood, um
dos principais aplicativos de
delivery de comida. Em uma
ação social que durou três
meses, o iFood destinou ao
Satisfeito R$ 1 de cada pedido
feito pelos usuários frequentes
do aplicativo, que foram

Números que
contam uma
história

selecionados e convidados
a fazer parte da campanha,
resultando em uma doação
total de mais de R$ 21 mil.

56.335

Restaurantes renomados, como
duas unidades da rede Outback
(em Porto Alegre-RS), KAA, Italy,
Zena Caffé, Vinheria Percussi,
Pecorino, General Prime
Burger, Dona Vitamina e Bares
Brahma, já contribuíram ou ainda
contribuem com o Satisfeito
sinalizando pratos sustentáveis
em seus cardápios.

Maior alcance

Desde que incorporamos
o Satisfeito ao
portfólio de iniciativas do
Stop Hunger, estamos
trabalhando para ampliar

a abrangência
do programa, com
novos parceiros
em todo o Brasil.

Clique
aqui e
assista
ao vídeo

pessoas
beneficiadas
entre setembro
de 2017 e agosto
de 2018

2.960 kg

de alimentos
deixaram de ser
desperdiçados
entre setembro
de 2017 e agosto
de 2018

238.831

refeições
proporcionadas
desde abril 2013

R$ 192.575
doados desde abril
de 2013
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FEED
TRUCK

Participamos do Feed Truck
no ano passado, na Semana Senac de
Cidadania. Os alunos foram voluntários,
cuidando do preparo e da distribuição
dos alimentos, supervisionados por
professores. Além do reaproveitamento
integral dos alimentos, levamos a
reflexão de que é possível manter uma
alimentação saudável e sustentável sem
impactar os animais. A conexão entre o
Centro Universitário Senac e a Sodexo,
por meio do Instituto Stop Hunger,
prepara os alunos para atuar na melhoria
da relação indivíduo-natureza.

Mariana Zagatti, representante do
Sistema de Gestão Ambiental do Centro
Universitário Senac – Santo Amaro,
parceiro na 6ª edição do Feed Truck,
realizada em setembro de 2018

O Feed Truck é um projeto social
que recolhe alimentos que seriam
desperdiçados para transformálos em comida saudável e de
qualidade. E tudo isso é feito a
bordo de um food truck. Ele foi
considerado uma das 12 práticas
sustentáveis mais promissoras do
mundo no campo da alimentação
pela OpenIDEO, plataforma
colaborativa que busca
soluções inovadoras para
problemas globais.
A iniciativa surgiu em 2015
e, no ano seguinte, passou
a ser coordenada pelo Stop
Hunger. O caminhão adaptado,
disponibilizado pela Sodexo
On-site, é utilizado para buscar
alimentos excedentes ou sem
valor comercial, como legumes,
verduras e frutas em mercados
e feiras, e depois para o preparo
e a distribuição gratuita das
refeições para pessoas em
estado de vulnerabilidade.

Organizei a edição do Feed Truck no Centro de
Acolhimento em Santo Amaro, em São Paulo. Foi uma
experiência muito bacana, pois mobilizou os colaboradores
da Sodexo e suas famílias a fazer algo importante, e isso é
transformador, traz consciência e responsabilidade. Além disso,
o Feed Truck chama a atenção para o desperdício de alimentos
e o uso minimizado dos recursos retirados da natureza. Essa
experiência me trouxe muita satisfação e um sentimento
profundo de pertencimento à causa e ao mundo.

Maira Nogueira de Paula Eduardo, consultora de Gastronomia
na Sodexo On-site Brasil e embaixadora do Instituto Stop Hunger
em São Paulo (SP)
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Receita criativa

Em 2018, o Feed Truck entrou em
ação na Servathon, quando foram
recolhidos 125 quilos de alimentos
de restaurantes administrados
pela Sodexo On-site e produzidas
250 refeições por chefs
voluntários da Sodexo. As porções
alimentaram pessoas atendidas
pelo Centro de Acolhimento de
Santo Amaro, na zona sul de São
Paulo, além de outros moradores
carentes do entorno da ONG.
Em setembro, colocamos o Feed
Truck para rodar novamente, desta
vez em uma ação com o Centro
Universitário Senac. O veículo fez a
“colheita urbana” em parceria com

Por onde o Feed Truck já passou

o Banco de Alimentos de São Paulo,
e aproximadamente 150 quilos
de alimentos excedentes foram
transformados, por professores
e alunos de gastronomia do
Senac, em refeições para 300
frequentadores da mesma ONG
de Santo Amaro e também para a
população pobre da região.
A iniciativa fez parte da Semana
Senac de Cidadania, e a parceria
deve ser estendida para outras
ações ao longo do ano. Isso
porque, como o Senac oferece
aulas de culinária em seus cursos
de Gastronomia e Hotelaria, muitos
alimentos acabam não sendo
totalmente utilizados e consumidos.
Assim, em 2019, o Feed Truck
vai aumentar sua quilometragem,
recolhendo e distribuindo comida
para quem precisa.

Balanço das
seis edições
• 2,5 toneladas de
alimentos recuperadas
• 4.200 refeições
sustentáveis servidas
• R$ 10.740 arrecadados
• 160 voluntários
• 60 empresas e
organizações
envolvidas

• Distribuição de alimentos para moradores de rua do Rio de Janeiro
(abril de 2015)
• Virada Sustentável (agosto de 2016)
• Comic Com Experience (dezembro de 2016)
• Virada Sustentável (agosto de 2017)
• Servathon (maio de 2018)
• Semana Senac de Cidadania (setembro de 2018)
*Todas as ações a partir de 2016 foram realizadas em São Paulo (SP)

35% do desperdício de alimentos acontece
durante o preparo das refeições
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Semear boas ideias

No Instituto Stop Hunger, acreditamos que projetos
sociais inovadores são aqueles que trazem modelos
autossustentáveis de combate à fome e à má nutrição.
Por isso, cada vez mais, investimos em parcerias com
associações, instituições e empresas. Nosso objetivo é
capacitar e preparar mais pessoas para darem continuidade
aos programas, gerando renda e estimulando a inclusão
social e o empoderamento feminino nas comunidades
locais. Veja, a seguir, o que temos feito com nossas ações
voltadas para hortas comunitárias.

PROGRAMA
HORTALIÇAS
Foi com ele que tudo começou. O
movimento Stop Hunger inaugurou
suas atividades no Brasil em
2003 com o projeto das hortas
comunitárias. E a primeira iniciativa foi
o Programa Hortaliças, desenvolvido
em parceria com a Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita
Neto (Unesp).
O programa consiste na criação e
no cultivo de hortas comunitárias
mantidas pelos alunos da Faculdade
de Agronomia. Universitários de baixa
renda recebem bolsa de estudos
da Sodexo e, em contrapartida,
aplicam nas hortas os conhecimentos
técnicos aprendidos em sala de aula.

Muitos dos estudantes acabam de
ingressar no curso de Agronomia e já se
envolvem em atividades práticas, em um projeto
solidário, o que é positivo e estimulante para
eles. Já os alunos de pós-graduação ajudam na
coordenação do programa, tendo treinamento
como orientadores. Depois de formados, vários
participantes replicam o modelo do programa em
outras universidades ou em empresas privadas.
Isso comprova a importância do projeto.

Arthur Bernardes Cecilio Filho, professor do
curso de Agronomia da Unesp de Jaboticabal e
coordenador do Programa Hortaliças
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A primeira horta brotou no campus
de Jaboticabal, e a experiência deu
tão certo que, em 2010, o Programa
Hortaliças foi estendido para a unidade
de Botucatu. Toda a produção é
doada para instituições beneficentes,
garantindo assim alimentação saudável
a centenas de crianças das duas
cidades do interior de São Paulo.
A ideia, daqui para frente, é que cada
horta se torne um negócio sustentável
– o excedente da produção poderá
ser vendido a preço de custo para a
comunidade do entorno. Desta forma,
o programa terá mais chances de ser
ampliado para outras regiões do Brasil.

• 2
 hortas, cada uma com 5
quadrados

mil metros

• 6
 3.519 toneladas de alimentos colhidas
em 2018 nos campi de Jaboticabal e Botucatu,
25 toneladas a mais do que no ano anterior
• 5
 16 alunos da Faculdade de Agronomia
da Unesp participaram do Programa Hortaliças
desde a sua criação, em 2003
•

20 instituições beneficiadas
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HORTA
NA LAJE

Já há algum tempo que nós, do Instituto Stop
Hunger, procuramos investir em iniciativas que
capacitem as pessoas a produzir o seu próprio
alimento. É justamente este o espírito do projeto
Horta na Laje, que ensina técnicas de plantio em
vaso ou recipientes plásticos, para que as famílias
possam ter uma alimentação mais saudável, com
hortaliças cultivadas em suas casas.
A ação é voltada especialmente – mas não
exclusivamente – a jovens e mulheres, como forma
de estimular a autonomia e o empoderamento
feminino. Com o apoio dos voluntários do Stop
Hunger, o projeto abre espaço para novas
oportunidades de geração de renda para as
famílias e traz mais qualidade de vida para a
comunidade, já que as hortas se tornam também
áreas de interação e lazer.
O resultado do projeto Horta na Laje tem sido
tão positivo que vem atraindo a atenção da
sociedade e de representantes de ONGs, que
visitam a comunidade para conhecer o programa.
Pretendemos não apenas continuar investindo,
como também ampliar a ação nos próximos anos.

Paraisópolis mais verde
• Desde que foi criado, em maio de 2017, o Horta na Laje contou
com a parceria da Associação das Mulheres de Paraisópolis
(AMP), do Instituto Escola do Povo e da União dos Moradores
e do Comércio de Paraisópolis.
• A horta, instalada no terraço do prédio da União dos
Moradores e do Comércio de Paraisópolis, tem colheitas em
média a cada dois meses.
• Uma parte das hortaliças é doada para a comunidade.
• A maior parte compõe as receitas do restaurante comunitário
Bistrô Mãos de Maria, localizado na própria região.

Considero um privilégio construir
a história do projeto Horta na Laje com
o Instituto Stop Hunger. O benefício para
os moradores vai além da alimentação
saudável. É uma causa muito maior,
que abrange a questão social, com o
empoderamento feminino, a independência
financeira, o combate à violência contra a
mulher. Ninguém faz nada sozinho, e quando
encontramos pessoas que nos apoiam, a
caminhada fica bem mais fácil.

Elizandra Cerqueira, fundadora da
Associação das Mulheres de Paraisópolis,
órgão parceiro do Horta na Laje, e premiada
no Women’s Awards de 2018, em Paris

Em 2018, comemoramos o primeiro

aniversário do projeto Horta na Laje,
em Paraisópolis, comunidade em situação
de vulnerabilidade social na capital paulista.

NOSSA RESPOSTA PARA A FOME 29

Conhecimento compartilhado
Todos os meses, são realizadas oficinas em Paraisópolis,
quando os participantes recebem cartilhas com
orientações de plantio, insumos (vaso, terra e mudas)
e aprendem a plantar as hortaliças, que depois levam
para casa. A cada bimestre, uma oficina é orquestrada
por um professor de agronomia da Unesp de Botucatu
ou de Jaboticabal, que também distribui manuais
desenvolvidos por professores e alunos do curso de
agronomia com orientações simples de plantio.

1.640 pessoas
capacitadas, entre
jovens e mulheres

2.017 cartilhas
explicativas
distribuídas aos
moradores

1.980 itens de

insumo distribuídos
para horta (vaso, terra,
mudas e sementes)

Mais de 1.200

visitantes,

entre estudantes,
parceiros,
representantes de
empresas, instituições
governamentais
e ONGs nacionais
e internacionais

Clique
aqui e
assista
ao vídeo

Prêmio para o trabalho de Elizandra
A brasileira Elizandra Cerqueira,
fundadora da Associação das
Mulheres de Paraisópolis, órgão
parceiro do Horta na Laje, foi uma
das cinco mulheres homenageadas
no Women’s Awards de 2018. A
premiação anual promovida pelo
Stop Hunger em Paris, na França,
contempla iniciativas de combate à
fome e à má nutrição no mundo. O
evento aconteceu em 13 de março
e, na presença de 600 convidados,
entre doadores, parceiros, voluntários
e representantes de associações
locais e internacionais, Elizandra teve o

reconhecimento global do seu trabalho
comunitário desenvolvido no Bistrô
Mãos de Maria.
O restaurante funciona no espaço da
horta, e é ali mesmo que ela ensina
técnicas de preparo de alimentos
para as mulheres da comunidade de
Paraisópolis incrementarem a renda de
suas famílias.
Além do Bistrô Mãos de Maria, foram
premiados outros quatro projetos liderados
por mulheres na Etiópia, na França, nos
Estados Unidos e na África do Sul.

O que brota na laje
• Alface
• Rúcula
• Couve

• Cebolinha
• Coentro
• Manjericão

• Pimenta
• Salsinha
• Alecrim
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PARA LER E
APRENDER

A nossa parceria com a Unesp,
além de se traduzir na criação e
no cultivo de hortas comunitárias,
rende livros e manuais que
orientam o público leigo sobre
como plantar e manter uma
horta. As publicações são
desenvolvidas por alunos do curso
de Agronomia, sob coordenação
dos professores das unidades
de Jaboticabal e Botucatu. Elas
estão à disposição para download
gratuito em nosso site e também
servem de material de apoio no
projeto Horta na Laje.

Clique
aqui para
download
dos
manuais

Saiba mais sobre nosso conteúdo educacional
Horta em casa – a cartilha
mostra como ter a própria
plantação de hortaliças
em ambiente doméstico,
abordando desde a escolha
do local até a preparação do
terreno e o melhor recipiente
para cada produção.
Contém ainda um glossário
de hortaliças e suas
propriedades naturais.
7 Passos para fazer
a sua horta em casa
– ensina as técnicas
de plantio em vasos ou
espaços adaptados, com
dicas práticas sobre tipos
de hortaliça para cada
época do ano, cuidados
com a rega e exposição
ao sol e escolha entre
semente ou muda.

Manual de temperos –
traz informações sobre
plantio, manejo e colheita de
temperos, como cebolinha,
salsinha, coentro, manjericão,
hortelã, alecrim e tomilho.
Também apresenta soluções
para problemas como pragas
e doenças, que prejudicam o
desenvolvimento das plantas.
Livros de receitas
sustentáveis – são quatro
edições com ideias de
salgados, doces e bebidas
que podem ser preparados de
maneira criativa, reduzindo o
desperdício de alimentos. Entre
as opções, estão salpicão de
casca de melancia, omelete
nutritivo com talos, farofa de
casca de banana e chá de
casca de maçã e especiarias.
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DIA MUNDIAL DA

ALIMENTAÇÃO

Mais de

R$ 1,3 milhão
arrecadados
desde o início das
ações, em 2008
Cerca de

O Dia Mundial da Alimentação
(DIMA) foi a segunda iniciativa
Stop Hunger criada no Brasil.
Desde 2008, a data é celebrada
não apenas com ações contra
o desperdício de alimentos,
mas também com a discussão
de temas como orientação
nutricional e o impacto dos
problemas causados pela fome
nas comunidades locais. Ao longo
de uma década de atividades do
programa, beneficiamos dezenas
de ONGs localizadas em diversas
regiões do País.
Em 2018, lançamos, pelo terceiro
ano consecutivo, uma campanha
on-line nos perfis do Facebook
do Stop Hunger e da Sodexo

Brasil sob o slogan “Com um
simples clique, você muda vidas!”,
convidando nossos seguidores e
o público em geral a se engajar na
luta contra a fome e a má nutrição.
Entre os dias 1o e 16 de outubro,
a cada compartilhamento do
post oficial, doamos R$ 10 para a
campanha.
A iniciativa atingiu a meta de mil
compartilhamentos, e o valor
arrecadado de R$ 10 mil foi
destinado a duas instituições:
Aldeias Infantis SOS Brasil e Casa
1, ambas no município de São
Paulo. As ONGs foram escolhidas
pelo trabalho que realizam e pela
capacidade de transformar as
comunidades em que atuam.

50 ONGs
beneficiadas
O que é o Dia Mundial da Alimentação?
O Dia Mundial da Alimentação é comemorado em 16 de outubro,
com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância
da alimentação saudável, acessível e de qualidade, em quantidade
suficiente e de modo permanente.
A data, criada em 1981 pela ONU, remete ao dia da fundação
da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação
e a Agricultura. Atividades artísticas, esportivas e educacionais são
realizadas em mais de 150 países. A cada ano, as comemorações
seguem um tema específico, para destacar as áreas que necessitam
ser abordadas. Em 2018, o tema foi “Nossas ações são nosso
futuro. Um mundo com fome zero para 2030 é possível”.
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CORRIDA
CONTRA
FOME

A parceria começou em 2017, e já foram promovidos os
seguintes eventos:
• Desafio The Rock – corrida em trilha (trail run) realizada
em São Roque (SP), em 5 de agosto de 2017. Arrecadação
de duas toneladas de alimentos, doadas ao Fundo Social
de Solidariedade de São Roque.

O Instituto Stop Hunger conta
com um apoio importante para
suas iniciativas no Brasil. Trata-se
do projeto de responsabilidade
social Corrida Contra Fome, que
funciona como um fomentador
de ações que possam auxiliar no
combate à fome, à má nutrição e
à insegurança alimentar.

O projeto, coordenado pela
agência Zero4, identifica eventos
esportivos, culturais e sociais,
reunindo público, organizadores
e patrocinadores em torno da
causa. Ao ser validado com o
selo #corridacontrafome, o evento
recebe doações de alimentos
em vez de cobrar ingressos dos
participantes, e toda arrecadação
é encaminhada a ONGs indicadas
pelo Stop Hunger.

• 24daGabi – festa de aniversário da atriz e influenciadora
digital Gabi Lopes, embaixadora da ONU e também do
Corrida Contra Fome. O evento aconteceu em 25 de julho
de 2018, no parque de diversões Hopi Hari, em Vinhedo (SP),
e arrecadou mais de 30 toneladas de alimentos.
• POPlineBday – festa de 12 anos do site de música
POPline, em São Paulo (SP), em 17 de outubro de 2018.
Foram recolhidas cinco toneladas de alimentos, entregues
para a Casa Transitória Fabiano de Cristo, na capital
paulista.
A parceria com a agência Zero4 continua em 2019. Já estão
programados eventos como corrida de rua, shows musicais
e festas com participação de celebridades.
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Sucesso e expansão

GASTRONOMIA
SUSTENTÁVEL

Imagine um curso de culinária
ministrado gratuitamente por
renomados chefs, voltado para
pessoas desempregadas e em
situação de vulnerabilidade. Em três
meses, elas aprendem técnicas
para combater o desperdício,
com o aproveitamento total dos
alimentos e preparo de comida
saudável. E ainda tem mais: as aulas
abordam temas relacionados ao
empreendedorismo.

Quando a Electrolux
Food Foundation idealizou o
Gastronomia Sustentável, sabia da
sua complexidade. Hoje, posso dizer
que o programa não seria o mesmo
sem o apoio do Instituto Stop Hunger.
Ele é um dos nossos parceiros
fundamentais. Já estamos discutindo
formas de levar o Gastronomia
Sustentável para outros países.
Este tipo de parceria, que alinha
globalmente grandes empresas,
como a Electrolux e a Sodexo, só é
possível porque as duas estão cientes
do seu papel no desenvolvimento
da sociedade e na promoção de um
futuro mais sustentável.

Cosimo Scarano, coordenador
de Projetos Sociais da Electrolux,
empresa que criou o programa
Gastronomia Sustentável

O Instituto Stop Hunger e a
Sodexo acompanham de perto
o programa. A primeira semana
de aula, por exemplo, que
trata de higiene e segurança
na cozinha, fica a cargo de
professores indicados pela
empresa. Ela também fornece
os alimentos e ingredientes
para todo o curso – e o que
não é utilizado retorna para
a Sodexo, evitando assim o
desperdício.
O envolvimento continua com
o apoio ao evento de formatura
e a contratação de profissionais
graduados pelo programa
Gastronomia Sustentável para
trabalhar em operações da
Sodexo On-site.
O resultado da iniciativa
superou as expectativas, e a

intenção é expandir o programa
globalmente. Há planos de realizar
o Gastronomia Sustentável em
outros dez países, entre eles
Argentina, Rússia, Egito e Suécia.
A Sodexo e o Instituto Stop
Hunger estão atuando com a
Electrolux para viabilizar o projeto.
Da parte da Electrolux, o
programa integra o For the
Better, um dos compromissos
globais da empresa para
ajudar a enfrentar os principais
desafios mundiais, como
fome, má nutrição, desperdício
de alimentos e consumo
responsável. Também coopera
para alcançar os objetivos e as
metas para erradicar a pobreza
e promover vida digna para
todos, estabelecidos na Agenda
2030 para o Desenvolvimento
Sustentável, da ONU.

Tudo isso é oferecido pelo programa
Gastronomia Sustentável, iniciativa
da Electrolux que tem o apoio do
Instituto Stop Hunger e da Sodexo
desde que foi implementada,
em 2017. O projeto começou em
Curitiba (PR) e, em 2018, formou 68
pessoas em quatro turmas, sendo
uma delas em São Carlos (SP).
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Sem o apoio do Instituto Stop Hunger, o Gastronomia Sustentável
não sairia do papel. A ação ganhou uma proporção muito além da
expectativa e vem se tornando referência na questão da responsabilidade
corporativa. Devido ao seu resultado positivo, o projeto foi expandido para a
cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, e em breve chegará a outras
localidades no exterior onde temos parceria. Isso demonstra como o projeto
foi bem-sucedido. Trazer um retorno para a comunidade é, sem dúvida, o
papel da iniciativa privada.

Katia Beal, diretora de Operações da Região Sul na Sodexo On-site Brasil
e responsável pelo programa Gastronomia Sustentável na Sodexo

A contribuição de cada um

• Electrolux: reforma e manutenção do espaço do
curso, coordenação do projeto, apoio de voluntários.
• Sodexo On-site: higienização do ambiente,
fornecimento de suprimentos, logística dos alimentos
e orientação de higiene e manuseio.
• Instituto Stop Hunger: fornecimento de insumos
alimentares.
• Fundação de Ação Social (FAS): seleção dos
participantes.
• Worldchefs: desenvolvimento do currículo do
curso, capacitação dos treinadores, criação
do design da cozinha.
• Associação Internacional de Estudantes em
Ciências Econômicas e Comerciais (AIESEC):
engajamento com a comunidade por meio de
campanhas em redes sociais.
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Resultados
financeiros
do

Instituto

Stop Hunger

Principais fontes de captação de recursos que mantêm o Instituto Stop Hunger
0,5%
1,5%

6%

Doação com desconto
em folha
Leilão Stop Hunger

Ativo circulante

2018

R$ 264.039

2016
2017

2017

R$ 26.530

Horas de voluntariado

2018

2018

Despesas operacionais

R$ 5.493.675

3.552
33.187

R$ 2.391.307

35.578
22.088

R$ 349
2017

Valoração das gratuidades dos trabalhos dos voluntários*

2018

2017

2018

R$ 4.582.703

2017
2018

2018

Passivo circulante
2015

33.345

R$ 5.413.030

R$ 2.725.536

Voluntários e gratuidades
10.809

Receitas operacionais

R$ 355.321

2017

2017

Satisfeito

92%

2018

Número de voluntários

Mantenedores: Sodexo
Benefícios e Incentivos
e Sodexo On-site

R$ 1.840.209

*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.

Patrimônio líquido
2017
2018

R$ 355.682
R$ 275.038
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Quem faz parte
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Angelton Fantasy Apoema Porã Turismo Arita Sorvetes Ártico Assertiva Associação
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São Gonçalo Box Print BR Offices Bragagnolo Brasil Pavimentos Brinox (Brindes)
Bruna Salgueiro BSC Bunz Higiene Camil Campos e Feijó Advogados Campos
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Electrolux
Elfen Elogica Processamento de Dados Engefood Engepron Equipaseg Equipe Itaú
Escola Brasinha Escola Criarte Ltda. – Epp Espetinho Churra Bom Esporte Clube Sírio
Estrela da Borracha Estúdio Paradiso Eximus Sistemas Construtivos Extra Supermercado
Fabio Perini Facilita Distribuidora Faculdade de Odontologia do Recife FAEPA Fair
Corretora Falck Nutec FAS Curitiba Femsa Flash Courier Flores de Sharon Floriano
Food Foundation Forno de Minas Fortpel Fragon Group Fresenius Kabi Frigorífico
Frisil Ltda.
Frigorífico Piracema
Frigorífico Xinguara
Frinscal
Frutaria do Osvaldo
Frutas Tropicais Frutex Frutilife Frutotal Frysk FTK Representações FUNCEF
Fundação Dom Cabral Future Garra Atacadista Gasmig Gbarbosa GDC Geoklock
Geopan Gerdau Goiás Verde GPA Paralela GPA Vasco Grêmio Foot-Ball Porto
Alegrense Grupo LLE Ferragens Grupo Moura Grupo Santa Marta
Gtex Logística
Guiomar Batista Lima Gvinah Indústria e Comércio de Alimentos Gympass HD Sports
HG do Brasil Hospital e Maternidade Brasil Hospital Santa Paula Hortifruti Vale do Aço
HS Floresta e Jardim Com. de Máquinas Ltda. Imaribo Império dos Cocos Initiative
Save Food Instituto Alana Instituto de Pesos e Medidas Instituto Escola do Povo IOS

Engenharia ISS Jan Jandaia Jasmine JBS Forquilinha JBS Lages JBS Suínos
JOF Jofundi John Deere – Catalão Br011214 John Deere Indaiatuba Josapar Karcher
Karsten Kavo Kazmierski Keko Kelly FM Kimberly Clark Correia Pinto KL Quartz
Klabin Kurier Tecnologia L&L Distr. Nestlé La Prima Indústria de Alimentos Lancaster
Lanchonete Madre Theodora LD Comércio de Utilidades Ltda. Leben Lepper Lever
Distribuidora LF Transportes Loc Festas Locaparts Log Frio Luciana Cássia Fotografia
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Malharia Cristina Malwee Jaraguá Malwee Pomerode Manoel Martins Marcenaria Anjos
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Labs S.A. Osprey Brasil P&G Padaria Cabo Verde Padaria Kimassa Padaria Q Pão
Panatlântica Panificadora Koisas Frescas Panificadora Luciano Pães e Doces Pãozinho
Delícia Parati PDG Planeta Bebidas Platinox Polzin Pranafruti Premialy Ind. Com.
Alimentos Prilet Comércio de Artigos Esportivos Ltda. Procuradoria Geral do Estado do
RJ Programa das Nações Unidas Para o Meio Ambiente (PNUMA) Prooffice Escritórios
Inteligentes Protel PSG Pulire Qótimo Qualiágua Quintessence Sirius R B Quality
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Containers Tivit
Tondo
Tourhouse
Tramontina
Transbritto
Transdata
Transjori
Transportadora Aguiar Transportes FS Transsol Transportes Travelers Trombine
TW Transportadora
União dos Moradores e de Comércio de Paraisópolis
Unidasul
Unifesp Unimed Caçapava Unimed Salto + Campinas Universidade Estácio de Sá
Universidade Estadual Paulista (Unesp) Valença Têxtil Valmicro VCM (Brindes) VCS
Vemplast
Vemplast (Brindes)
Verdurão Sabino
VGK Engenharia e Com Ltda.
Via
Parque Shopping Vida Saudável Videplast Vigor Vipal Viva Rio Ll Delicatessen
VN Refrigeração Votorantim VSV Westrock Wirpool WGS Ype Ziviani Transportes
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Para quem fazemos a diferença
AMAZONAS Abrigo Monte Salém Abrigo o Coração do Pai Casa do Idoso São Vicente
de Paulo Lar Batista Janell Doyle Paróquia São Geraldo
BAHIA APAE Cachoeira
Casa de Passagem José Vicente da Silva Casa de Repouso Amor e Vida (CRAVI) Creche
Comunitária Brincando e Aprendendo
Creche Pré Escola Rubens Cerqueiras
Grupo de
Apoio a Crianças com Câncer
Instituição Beneficente Conceição Macedo
Instituição
Lar Santo Antônio de Pádua Instituto Gente Lar Dona Valdice – Casa de Repouso Rosa
Menina Lar dos Idosos Nossa Senhora da Conceição (SAME) Lar Irmã Benedita Camurugi
Lar Irmã Maria Luiza Lar Maria José Lar Vida Núcleo de Apoio à Criança com Câncer
(NACCI) Paróquia Nossa Senhora de Fátima
BRASÍLIA Instituição Estruturando Lar
São José Projeto Casa de Paternidade
CEARÁ Lar Amigos de Jesus Lar de Maria
Lar Torres de Melo
ESPÍRITO SANTO Centro de Acolhimento e Orientação a Crianças
e Adolescentes (CAOCA)
GOIÁS Creche Menino Jesus Escola Estadual Prof. Zuzu
Espaço Vida Nossa Senhora de Lourdes Casa de Apoio a Idosos
MARANHÃO Asilo de
Mendicidade de São Luís
MATO GROSSO Casa Bom Samaritano
MINAS GERAIS
Asilo Nossa Senhora Auxiliadora Obra Unida a Sociedade Associação Até os Confins da
Terra Associação Lar Tereza de Jesus Carol – Casa de Amparo Infantil Casa da Criança
Casa de Apoio às Pessoas com Câncer (CAPEC) Creche Menino de Deus Creche São Judas
Tadeu Fraternidade Espírita Casa do Caminho Fraternidade Espírita Irma Rosalia Instituição
Colégio São Francisco de Assis Lar Idoso Benedito Venâncio
PARÁ Centro Comunitário
São Sebastião
PARANÁ Associação Casa do Pai Associação de Proteção a Maternidade
e a Infância (APMI) Casa da Pastoral São José – Apoio Casa de Repouso Manaaen Instituto
Beneficente Laura Antônia Instituto Inabrasil Lar Dona Vera Lar Mãe Maria
PARAÍBA
Casa da Criança com Câncer Lar Vicentina
PERNAMBUCO Grupo de Ajuda à Criança
Carente com Câncer (GAC) Lar de Clara Lar de Maria Lar São Francisco de Assis
RIO
DE JANEIRO Asilo Legião do Bem Associação Espírita Francisco de Assis (AEFA) Caritas
– Atendimento a Refugiados Casa Emilien Lacay/Cruzada do Menor Casa Ronald Centro
Espírita Maria Angélica (CEMA) Centro Social Casa do Abraço Cristo Redentor Grêmio
Sorriso Viva Rio
RIO GRANDE DO NORTE Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval
Paiva Lar da Vovozinha
RIO GRANDE DO SUL Albergue Noturno Adolfo Fetter Aldeia
da Fraternidade APAE Carlos Barbosa Asilo Padre Cacique Associação Beneficente Projeto
Restaurar Associação Beneficente São Vicente de Paulo Associação dos Moradores da Vila
São Jorge Associação dos Voluntários do Ipê Associação Hospitalar Tucunduva Associação
Social Aliança (ASA) Banco de Alimentos-RS Casa da Sopa Estrela Dourada do Senhor Casa
Lar do Cego Idoso Cozinheiros do Bem Instituto Cultural São Francisco de Assis Instituto do
Câncer Infantil Pastoral São Luiz Gonzaga Projeto Criança Cidadã (Campo Bom) Viavida – PróDoações e Transplantes
SANTA CATARINA ABAM Blumenau ACCO AMA – Joinville
AMA – Vidal Ramos Assoc. Casa do Adalto Apoio às Crianças com Câncer – Lar da Criança Abdon
Batista Casa de Apoio Mãos Solidárias Casa de Passagem Jaraguá do Sul Casa de Repouso
Continuando a Vida Casa São Francisco – Lar dos Idosos CERVIDA CIEP Vovó Biquinha
Inst. Bom Pasto – Pe. João Lar Amiguinho Feliz Seara de Jesus – Criciúma SERTE
SÃO
PAULO Abrigo Rainha Izabel AFESU Amigos do Bem APAE-SP APAF APP e Ação
Social Arca do Brasil Arsenal da Esperança Asilo João Kuhl Filho – Campinas Asociación
Palotina Ass. Beneficente Cantinho da Meimei Ass. Beneficente de Amparo ao Idoso Carente
Caminho da Vida (ABAIC) Assistência Vicentina da Vila Mascote Assistencial Dona Aninha

Associação Beneficente à Criança Desamparada Nossa Casa
Associação Beneficente
Feminina Sírio Libanesa Associação Beneficente Nossa Senhora de Guadalupe Associação
Beneficente Reobote Associação Bom Pastor – Campinas Associação Cedro do Líbano de
Projeto à Infância Associação Comunitária Monte Azul Associação Cruz Verde Associação
de Educação do Homem de Amanhã (AEDHA) – Campinas
Associação Educacional e
Assistencial Guri – Vale do Paraíba Associação Jovens do Futuro Associação Lar Casa
do Caminho Associação Nossa Turma Associação Prato Cheio Associação RecicLázaro
Banco de Alimentos de São Paulo
Bem Te Vi – Associação Educacional para Crianças
Especiais – Vale do Paraíba Bom de Bola é Craque na Escola CAE-Mulheres (Santo Amaro)
CAJEC Cantinho da Alegria – Campinas CAPS – Núcleo de Convivência para os Idosos
Casa Assistencial Amor e Misericórdia (CAAM) Casa Comunidade Amparo Social Asilar Casa
da Criança – Vale do Paraíba Casa da Criança Paralítica Campinas Casa da Prece Chico
Xavier Casa das Crianças em Santo Amaro Casa de Assis-Casa Frei Junipero – Vale do
Paraíba Casa de Convivência Porto Seguro (APAS Show) Casa de Velhinhos de Ondina Lobo
Casa dos Menores de Campinas – Campinas Centro Comunitário Ludovico Pavone Paróquia
Nossa Sra. da Provide Centro de Ação Cristã 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 Amor e
Caridade – Bauru Centro Espirita Chico Xavier – Campinas Centro Espírita Perseverança e
Centro Socioeducativo Perseverança Centro Social Carisma Convívio Nova Esperança-Cone
– Vale do Paraíba Corsini – Campinas Creche SPES – Cenáculo – Campinas Cristalândia
São Paulo Desejando o Bem Doutrinária Spartaco Ghillardi Espaço Apinagés Espaço
MAIS Vida Fraternidade Irmã Clara Fruto do Bem – Campinas Grupo de Assistência ao
Tratamento e Hospedagem Infantil (GRATHI) Grupo Espírita Batuíra (GEB) Grupo Vida Brasil
Guardiões da Noite Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias Instituto Amigos
da Fé Instituto Beneficente Viva à Vida Instituto C Instituto Lar Esperança – São José do
Rio Preto Instituto Mensagem de Paz Instituto Nova Campinas (Quero Quero) – Campinas
Instituto SER + Laços Eternos Lar Assistencial Mãos Pequenas Lar Criança Frei Leopoldo
Lar da Tia Celina – Campinas Lar Divina Misericórdia Lar Escola Francisco Cândido Xavier
Lar Mãe do Divino Amor (LEMDA) Lar Mãos Pequenas Lar Nefesh Lar São Vicente de
Paula - Asilo – Campinas Lar São Vicente de Paula Pindamonhangaba – Vale do Paraíba Lar
Sírio Lar Vicentino de Caçapava – Vale do Paraíba Missão Vida Monte Azul – CCA Nossa
Ciranda Horizonte Azul e CEDESP Tecendo o Futuro Monte Azul – CCA Nossa Ciranda Penha
Monte Azul – Centro Cultural Monte Azul Monte Azul – Centro de Juventude (Tecendo Futuro):
Núcleo Comunitário Calvariano – Campinas
Obras Recreativas, Profissionais, Artísticas e
Sociais (ORPAS) Organização Missionária Cristã em Ação – Campinas Padre Haroldo Rahm
– Campinas Paróquia Nossa Senhora do Carmo Pousada da Esperança – Associação Rede
Rua Programa de Acolhimento Institucional – Recanto Menina Luz – Ribeirão Preto Projeto
Amigos das Crianças (PAC) Recanto do Vovô Antônio – Campinas Sítio Agar Social Skate
Sociedade Beneficente Sol Nascente – Vale do Paraíba Sociedade e Obras Religiosas de
Monteiro Lobato – Vale do Paraíba Sociedade São Vicente de Paula – Campinas Sociedade
São Vicente de Paulo União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis Vicentinos de
Indaiatuba – Campinas
Vicentinos Igreja Nossa Senhora das Dores – Campinas
Vila
Vicentina de Caçapava – Vale do Paraíba Vila Vicentina de Jambeiro – Campinas
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Muito obrigado
por fazer parte
da nossa

história

Enquanto a fome no mundo for um
problema, nós nunca vamos desistir!
Então, agradecemos a nossos
voluntários, doadores e parceiros,
ontem, hoje e amanhã. Nossos
agradecimentos também a todos
que contribuíram para a produção
deste relatório social.

Adriana Stratenhoff Afonso Gancho Fontoura Aglailza Santos Alberto Ippolito
Alda Costa Alessandra Bonano Alessandra Dias Alessandra Pereira Aline
Alencar Aline Tieppo Ana Caroline Marinho Santiago Ana Claudia Rodrigues
Ana Kobayashi Analícia Carvalho Anderson Freitas Andrea Sola Andreia Dutra
Andreia Parenti Andresa Selistre Ângela Freitas Anne Caroline Figueiredo Antonio
Ismael Cardoso Arthur Bernardes Cecílio Filho Barbara Gomes Betania Carvalho
Bruna Lopes Bruno Caldeira Camila Cotrim Cavassana Camila Frantz Camila
Rufino Camila Silva Carla Castro Carla Haesbaert Carla Statzevícius Caroline
Huet Caroline Santos Carolyne Teixeira Celina Mendes Cilea Bifano Cláudia
Dourado Clodine Pincemin Cosimo Scarano Cristiane de Almeida Cristiane
Gomes Cristina Sanches Ferrari Cyntia Valentim Damires Brito Daniel Cardoso
Souza Daniel Ribeiro Daniela Santineli Daniela Torquato Davi Barreto Débora
Silva Denise Brito Denize Marino Deyse Macedo Diagrinny Carneiro Eduardo
Mello Elaine Ormundo Eleomara Silva Eliane Otoni Elis Forgerini Elisana Oliviéri
Lucchesi Elizandra Cerqueira Emilie Lambert Eunice Matarolli Fabiana N. Silva
Felipe Padilha Felipe Soares Fernanda Fioravante Fernanda Gonçalves Fernando
Cosenza Flávia Guedes Franciele Silva Rambor Francisco Sarkis Gabriel Clemente
Geraldo França Sobreira
Gerlane Marques Gilson Rodrigues Gislaine Bajila
Giuliano Ferrero Graziela Daumichen Grazielle Adamo Guilherme Cogo Guilherme
Leite Gutemberg Souza Ivana Correa Jakeline Rassy Jeremias Santos Jhonny
Calixto João Marinho José Laércio Brandão Juan Pablo Urruticoechea Moreno
Juliana Amancio Juliana Gopfert Juliana Tonetto Juliano Ramos Karine Pompeo
Kimie Ueta Lady Mary Nobre Leticia Comparini Livia Cavalcanti Luciana Cassia
Ludmila Costa Luis Chiaradia Luis Marini Luiz Louzada Luiz Premoli Luiza
Esteves Maira Eduardo Márcia Maria Costa Márcia Ribeiro Marcio Pedroso
Marcos Szrajer Mariana Couto Mariana Lucca Marilene Rodrigues Marina Mattoso
Marjorie Vale Marli Diniz Matilze Araújo Mauro De Marchi Mayara Trajano
Mayra Alves Maythe Rodrigues Miguel Brandão Gutierrez Miriam Nardi Mirian
Oliveira Monica Gomes Mônica Soto Nayara Marques Nicole Lipparelli Ozeas
de Souza Paula Coutinho Paulo Renê Bernhard Paulo S P Villar Poliana Carvalho
Priscila Ferreira Priscila Matias Rafael Silva Regina Cunha Regina Tabosa
Renata Carmo Renata Duarte Renata Rino Roberto Suga Rodrigo Gritti Rogério
Telli Rogério Torres Ronaldo Lapa Rosiana Silva Rubens Silva Sandra Tenório
Sara Goes Sarah Mendonça Silvia Moraes Silvio Tavares Solange Doriguello
Sueli Quaresma Tatiana Moreira Tatianne Junco Simões Taymara Oliveira
Teresinha Carvalho Uilza Guimarães Valdineia Camilo Valéria Gavilan de Almeida
Victor Tavares Wellington Rodrigues Willian Tadeu Gil Zarife Aguiar Chalub
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COORDENAÇÃO-GERAL
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da Sodexo Benefícios & Incentivos
Gerência de Comunicação Integrada da Sodexo
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Acervo Instituto Stop Hunger
Luciana Cássia Fotografia

http://br.stop-hunger.org/home.html
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