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ENTRADA

PALAVRAS DA FUNDADORA E PRESIDENTE

R

ico ou pobre, homem ou mulher, preto
ou branco, todos nós temos que comer!
Não existe outra obrigatoriedade, além
de respirar, que nos mantém vivos!
Comer é básico e nós destituímos pessoas deste
direito à vida, hipocritamente garantido pela nossa
constituição. Para se tornar mais absurda esta situação, jogamos fora alimentos sem o menor pudor.
No Brasil desperdiçamos 39 milhões de quilos de

alimentos diariamente, o que daria para alimentar
19 milhões de pessoas com as três refeições básicas. Estima-se que na Europa 30% de tudo que
é produzido termina no lixo. Comida jogada fora,
pessoas carentes, maior efeito estufa, desmatamento, uso de água e recursos desperdiçados, sofrimento. Irracionalidade total.
Com mais de um bilhão de pessoas indo dormir
com fome todos os dias, é impossível não se per-

guntar quando tudo isto vai mudar? A resposta sabemos: quando a sociedade mudar. Mais uma vez
estendemos nosso convite à participação social
responsável e ética. Por favor, junte-se a nós para
que o nosso trabalho possa crescer e ter cada vez
mais forças para implantar as mudanças tão necessárias neste nosso tempo.
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CONTEXTO SOCIAL

O

Brasil, sem dúvida nenhuma, é um país
de contrastes: constitui-se em um dos
maiores PIB’s - precisamente a 7ª economia mundial após considerado o
crescimento de 7,5% do PIB em 2010 - e uma das
maiores arrecadações de impostos no mundo. É o
4º maior produtor mundial de alimentos, produzindo 126% das suas necessidades alimentícias. De
toda esta riqueza, desperdiça-se 39 milhões de quilos de alimentos diariamente, o que daria para alimentar 19 milhões de pessoas com as três refeições
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básicas. Somente em hortaliças são desperdiçados,
por pessoa, anualmente, 37 quilos, ou seja, cerca
de 35% de todas as hortaliças que produzimos.
Somos o 6º país com maiores índices de subnutrição no mundo e contamos com 65,8 milhões de
brasileiros (o equivalente a 34,1% da população)
em situação de insegurança alimentar, o que significa o acesso irregular e inconstante a alimentos
em quantidade e qualidade adequadas, comprometendo o estado de saúde em seus diversos aspectos: físico, mental e/ou social e corroborando

para um inapropriado desenvolvimento humano.
Ao desperdiçarmos toneladas de alimentos diariamente, contribuímos para a degradação econômica e social do nosso país, prejudicando a saúde
de milhões cidadãos que sofrem com a irracionalidade do desperdício. Ao nos apropriarmos do
consumo consciente, estamos caminhando com
o objetivo de modificar o futuro, gerando maior
sustentabilidade junto aos pilares sociais, econômicos, educacionais, da saúde e da preservação do
meio ambiente.
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PRATO
PRINCIPAL

A ORGANIZAÇÃO

A

ONG Banco de Alimentos foi fundada
em abril de 1998, a partir de uma iniciativa civil e pioneira da economista
Luciana Chinaglia Quintão. No contexto brasileiro, propício para o surgimento da
ONG, nosso objetivo é minimizar os efeitos da
fome por meio do combate ao desperdício de
alimentos, ao mesmo tempo em que promovemos educação e cidadania.
Para garantir um destino adequado dos alimentos e, principalmente, fazer com que eles cumpram
sua função primordial, a de alimentar, atuamos em
três frentes distintas e interligadas.
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1. Colheita Urbana
Busca onde sobra, entrega onde falta
Realizamos o trabalho de “Colheita Urbana”, ou
seja, arrecadamos alimentos que são sobras de comercialização e excedentes de produção e distribuímos para instituições filantrópicas. Os gêneros alimentícios que teriam o lixo como destino (devido à
dificuldade que a cadeia produtiva tem de escoá-lo
em 100% para a mesa do consumidor) conseguem
ser aproveitados ao representar a matéria-prima
do nosso trabalho. Afinal, praticamos à risca nosso
lema “busca onde sobra, entrega onde falta”.

A logística de arrecadação e doação é planejada
semanalmente, porém sofre alterações diárias em
função de doações extras/esporádicas. Os alimentos
são arrecadados diariamente, na parte da manhã, e
distribuídos no período da tarde, para as instituições
cadastradas, levando em consideração o número de
pessoas atendidas, faixa etária e necessidades específicas de cada micro população, além da capacidade
de armazenamento da instituição.
A população contemplada nas 51 instituições

atendidas totaliza 22.171 pessoas e é formada por
crianças, adolescentes, idosos, portadores de necessidades especiais, portadores de patologias como
AIDS, câncer e doenças cardiovasculares e moradores de rua, isto é, conseguimos atender nichos sociais que não são economicamente ativos e que se
encontram em situação de risco alimentar.
Também são arrecadados alimentos não perecíveis em campanhas pontuais de arrecadação, desenvolvidas por pessoas físicas e jurídicas.
9

2. Promover ações educativas e profiláticas voltadas às comunidades atendidas
Viabilizar o acesso aos alimentos é muito importante, mas é preciso também educar as instituições
atendidas para o correto modo de preparo das
refeições. Para isso, realizamos cursos, palestras,
workshops e oficinas culinárias com o objetivo de
disseminar conhecimentos no que concerne à manipulação de alimentos, o aproveitamento integral
de legumes, frutas, verduras, etc, e o consumo adequado de calorias, carboidratos, vitaminas e mine-
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rais, atentando para o combate à desnutrição e à
subnutrição. Essas atividades são realizadas mensalmente para representantes das instituições, (cozinheiras, cuidadores ou auxiliares) a fim de que
multipliquem as informações junto às instituições
e às comunidades em que atuam.
Outro caminho encontrado por meio da ação educativa foi unir o mundo acadêmico ao das demandas sociais, razão pela qual efetivamos uma parceria

com o Centro Universitário São Camilo, que já perdura há 11 anos. Dessa forma, proporcionamos aos
alunos do último ano do curso de Nutrição a oportunidade de realizar estágio curricular, desenvolvendo
trabalhos e pesquisas científicas, como avaliações
antropométricas, a fim de traçar o perfil da população atendida e propor intervenções alimentares
para a melhoria de seu estado nutricional.
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Parceria Saber Com Sabor

2. Expandir nossas ações e conhecimentos para fora das áreas circunscritas da fome

A ideia é agir onde existe o problema real da
fome e expandir os conhecimentos para atingir a
sociedade como um todo, visando uma mudança
de cultura permanente, além de incentivar as pessoas à ação, por meio da educação.
Desenvolvemos um projeto pedagógico para
crianças e adolescentes do ensino básico, fundamental e médio a fim de conscientizá-los de sua
responsabilidade individual e coletiva na construção do mundo. A intenção é de despertá-los e
12

conscientizá-los para o fato de que eles estão interligados a outras pessoas e ao meio ambiente
e de que as atitudes de hoje se tornam as consequências de amanhã, no sentido de contextualizar
sua importância na sociedade em que estão inseridos e os impactos de ações individuais e coletivas
proativas para o respeito à humanidade e à natureza, buscando incentivá-los, ainda, a questionar as
lideranças e os representantes sociais.
Além da ação educativa junto às crianças e ado-

lescentes, também atuamos para ampliar a informação e o conhecimento sobre o assunto junto às empresas, por meio de oficinas culinárias, workshops
e palestras, sempre relacionados à educação nutricional e ao aproveitamento integral dos alimentos.
Essas ações retroalimentam nossas ações sociais,
e buscam alcançar a sustentabilidade por meio de
mudanças sócio-culturais, bem como realizar a ponte entre “os dois Brasis”: o Brasil que passa fome e o
Brasil que desperdiça alimentos todos os dias.

CONTEXTO ORGANIZACIONAL

A

ssim como muitas outras empresas e
organizações, nós da ONG Banco de
Alimentos também sofremos perdas
significativas que se seguiram à mais
recente crise financeira, que impactou toda a
economia mundial. Em decorrência deste cenário
econômico, perdemos um importante investidor
social, cuja doação mensal representava 40% da
receita mensal de nossa Organização.

Somada a um período de preocupações financeiras, também enfrentamos uma diminuição no
montante de arrecadação de alimentos. Como se
não bastasse, as fortes chuvas na região da Grande
São Paulo prejudicaram toda a cadeia de produção,
diminuindo a quantidade de alimentos produzidos
e, consequentemente, o excedente desse processo,
que é o que mantém a nossa distribuição.
Devido à nova legislação paulistana de tráfego

de veículos urbanos de carga, nossa frota passou
a sofrer restrição de circulação a partir do final de
2009, prejudicando assim nossa capacidade de arrecadação. Infelizmente não conseguimos diminuir
o impacto e sermos isentos dessa restrição.
Mesmo nesse cenário turbulento, conseguimos
unir forças e superar dificuldades para desenvolver
nossas atividades no ano de 2011, que serão explanadas a seguir neste Relatório de Atividades.
13
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SOBREMESA
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1999: 86.870,02 kg
2000: 200.131,22 kg
2001: 288.085,47 kg
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2006: 478.125,50 kg
2007: 467.431,08 kg
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2011: 399.557,71 kg
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destaque em Outubro, 50.475,45 kg

hortaliças

massas

pães

laticíneos

industriais
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COLHEITA URBANA E ARRECADAÇÕES PONTUAIS

colheita urbana

arrecadações pontuais

399.557,705 kg 18.121,175 kg
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4,54%

ATENDIMENTOS

51
pessoas atendidas

15 casas de apoio
19 associações
de menores
9 creches
3 alisos
3 albergues
2 hospitais

22.171
instituições beneficiadas

5% idosos
39% crianças
e adolescentes
56% adultos

4.672.767
refeições complementadas

*

* Os hortifruits fornecidos às instituições correspondem a 100% de suas necessidades nutricionais e parte dos alimentos perecíveis.
Este cálculo é feito a partir da multiplicação do número de refeições preparadas pela instituição pelo númeo de pessoas atendidas na mesma.
17

VERTENTE EDUCATIVA: CALENDÁRIO
DE OFICINAS CULINÁRIAS E WORKSHOPS
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fevereiro

março

sobras e tampas
de pães

maracuja

abril/maio

maio

junho

pesos e medidas

receitas sem glúten
e lactose

abóboras

agosto

setembro

outubro/novembro

novembro

alimentos funcionais

diet e light

higienização
e pré-preparo

como montar um coﬀee
sustentável

VERTENTE EDUCATIVA: PÚBLICO ATENDIDO

9

oficinas e palestras

5

avaliações nutricionais

8

trabalhos acadêmicos em nutrição
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VERTENTE EDUCATIVA, EVENTOS: PÚBLICO EM GERAL

Desenvolvimento
institucional

20

7 disseminações
de conceito
e captações
de recursos
5 premiações
e participações
em eventos externos

Sustentabilidade

6 disseminações
de conceito
e captações
de recursos
3 palestras
3 oﬁcinas culinárias

Projeto
Pedagógico:
alimentando
a transformação
social

1 apresentação
teatral infantil
1 palestra

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL: INSERÇÕES EM MÍDIA

7

mídias televisivas

29

mídias eletrônicas

25

mídias impressas
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL:
FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EQUIPE

A

nutricionista Camila Kneip finalizou a pós-graduação em Gestão Pública pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Ricardo Militto inicia como novo colaborador da área de Comunicação e Eventos.

luciana

Rodrigo
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Isabel

Valter

Miriam

Renan

Aline

Marcelo

Camila

Carlos

Ricardo

Daniel

Marcelo

José Carlos

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL:
DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

O

plano de comunicação e divulgação das atividades da ONG Banco de Alimentos compreendeu
diversas ações específicas para o público em geral e a rede social atendida. Foram elas:

• Divulgação da Carta Mensal de Atividades e
Resultados no website da Organização;
• Desenvolvimento de um novo web site
lançado em julho de 2011;
• Durante o ano foi reforçado o envio de email
marketing junto ao nosso público de interesse.
Tais emails tiveram como objetivo divulgar
açõesinstitucionais e pontuais desenvolvidas
pela organização;
• Foram desenvolvidas apresentações
institucionais para compilar dados da ONG a
serem apresentados em palestras, cursos e
eventos internos e externos, bem como para
possíveis parceiros e clientes;
• As ações junto à imprensa foram
intensificadas por meio do envio de releases

institucionais e também de releases sobre
ações pontuais, como a realização do evento
Vila Integral e Mutirão de Arrecadação de
Alimentos, além de artigos assinados por
representantes da ONG;
• Um dos grandes meios de comunicação
na atualidade, sem dúvida alguma, são as
mídias sociais;
• Nesse ano desenvolvemos um
planejamento de comunicação para estas,
onde no facebook trocamos a ferramenta
utilizada para uma fanpage a fim de
potencializar a divulgação das ações da
Organização, disseminar o não desperdício
por meio da gastronomia sustentável,
mobilizar voluntários e captar recursos.
A atuação no twitter também foi intensificada.

No final do ano, foi firmada uma importante parceria para o setor de comunicação da Organização:
a Brandish Ad se tornou a agência de comunicação estratégica da ONG Banco de Alimentos. Uma
parceria que, com certeza, dará muitos frutos.
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL: CAPTAÇÃO DE RECURSOS

C

ontamos com uma rede de parceiros e sócios contribuintes, pessoas
físicas e jurídicas, que dão sustentação financeira para que possamos
cumprir nossos objetivos e realizar as atividades planejadas. Contamos também com parceiros que nos prestam serviços ou ajudam a
divulgar algumas de nossas ações. Conheça a todos estes no Anexo A. Realizamos também campanhas e ações de captação de recursos:

Campanha “9 você pode”
A campanha tem por objetivo conquistar a adesão de doações de R$ 9 mensais, ou seus múltiplos (R$ 18, R$ 27, R$ 36 e assim por diante), para que,
por meio do trabalho desenvolvido pela ONG Banco de Alimentos, as pessoas
atendidas possam realizar as três refeições básicas diárias durante um mês.
Uma das primeiras pessoas a apoiar a iniciativa foi o Chef Alex Atala, que
também se tornou o garoto-propaganda da campanha.
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Nota fiscal
paulista

Cofres solidários
A Ri Happy Brinquedos e o Soda Supermercados
disponibilizam em suas lojas e caixas, respectivamente, cofres para que seus clientes possam realizar doações em prol das atividades sociais da ONG
Banco de Alimentos.

Somos cadastrados junto à Secretaria Estadual
de Assistência e Desenvolvimento Social - SEADS - sob nº. 6774/2009;
dessa forma, as empresas
que doam suas Notas Fiscais Paulistas para a ONG
Banco de Alimentos pode
beneficiar-se de créditos
de ICMS gerados pelas
Notas Fiscais doadas para
a instituição. Alguns estabelecimentos e empresas
como Shopping Iguatemi, Vivenda a Vida, Esys
Colibri, IFCO Systems do
Brasil, Taler possuem uma
urna onde seus clientes e
funcionários podem depositar as notas fiscais, para
que os créditos sejam remetidos à ONG Banco de
Alimentos. Muitas pessoas
físicas também colaboram
nessa ação.

Flyer_banco_alimentos_148x210mm_02.indd 1

15/04/11 20:06
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Star Socks
A Starsocks se uniu à ONG Banco de Alimentos no combate à fome e ao desperdício, através da campanha “Compre, doe”, onde 100 kits foram criados
exclusivamente para essa parceria. A cada compra realizada do kit “Box – Algodão Cru”, o valor de R$ 9,00 foi revertido para a ONG.

Você compra na StarSocks e doa
para o Banco de Alimentos.
Coloque os pés nessa parceria e

Sabe o que a gente deseja
neste inverno?
Pés aquecidos e barriga cheia.

faça sua parte para combater a
fome e o desperdício de alimentos!
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Você compra uma caixa de
meias na StarSocks e doa para
a ONG Banco de Alimentos.

Comida para todos
Comida para Todos foi uma ação idealizada pela
Ticket em parceria com a ONG Banco de Alimentos,
em prol do Dia Mundial da Alimentação, celebrado
no dia 16 de outubro de cada ano para comemorar
a criação em 1945 da Organização das Nações Unidas para a agricultura e a alimentação (FAO). Seu
objetivo é conscientizar o conjunto da humanidade sobre a difícil situação da fome.

A ação contou com o desenvolvimento de uma
fanpage no canal do Facebook, onde a cada curtir a Ticket doava R$1,00 para ONG Banco de
alimentos. A campanha teve duração de 8 dias,
sendo que em 7 já havíamos conseguido 10.000
cliques e antes de finalizar chegamos em 10.508
curtir. Ao todo, para a divulgação da campanha
10 empresas se juntaram à causa, dentre elas:

Nutre e Viva, Maria Brigadeiro, Agência E3, Site
Eco Hospedagem, IATS - Instituto de Administração para o Terceiro Setor, Luiz Carlos Merege e
todas Instituições atendidas pela ONG.
O sucesso da campanha fez com que a Ticket doasse um cheque no valor de R$13.000,00 contribuindo
para a manutenção de projetos que realizamos.
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Noites gastronômicas Viena
Semanalmente de terça à quinta acontecem
eventos enogastronômicos onde amigos e clientes
do espaço Vinea podem desfrutar de pratos especialmente elaborados por chefs convidados, regados à bom vinho e bate-papo.
A Vinea convidou a chef e nutricionista da ONG Banco de Alimentos, Aline Rissatto, para todas as 5ª fei-
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ras do mês de maio elaborar um prato que aborde o
aproveitamento integral dos alimentos, harmonizando
com a carta de vinhos de seu espaço Gourmet.
O objetivo da ação foi divulgar e disseminar o
conceito de aproveitamento integral dos alimentos, demonstrando que é possível unir a enogastronômia e sustentabilidade.

Semana Mesa São Paulo
O evento Semana Mesa São Paulo organizado pela revista Prazeres da Mesa
e pelo Senac, realizou um jantar no dia 26/10/2011, onde o chef Alex Atala,
parceiro da ONG Banco de Alimentos, recebeu o consagrado chef italiano Davide Scabin em intercâmbio gastronômico no restaurante Dalva e Dito, para
assinar um jantar de 100 convidados.

No cardápio foram apresentados pratos como o risoto de açafrão com burrata e trufa negra e o dourado em ceviche com pupunha fresca, jequitaia e
rabanete em pó.
O valor do convite foi de R$ 280,00 e parte do valor das vendas foi revertido
para a ONG Banco de Alimentos.

Natal encantado Amor aos Pedaços
Neste Natal, a partir do dia 16 de novembro, a Amor aos Pedaços, rede de
doçarias com mais de 50 lojas espalhadas pelo Brasil, investe num cardápio
cheio de novidades tentadoras, sem contar as iguarias temáticas que já conquistaram os fãs da marca ao longo dos 29 anos da trajetória de sucesso. São
mais de 30 novas opções, que vão de presentes a bolos.
O Natal sempre desperta os sentimentos mais fraternos. Nesse sentido,
a Amor aos Pedaços também faz sua contribuição e reverte parte da venda
do Bolo Magia, carro-chefe de sua campanha, para a ONG Banco de Alimentos. O principal objetivo da instituição é minimizar os efeitos da fome no
Brasil, por meio de diversos projetos educativos e preventivos.
Essa campanha foi um sucesso e pode reverter para Organização o valor de
R$ 10.920,00.
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Lançamento do Livro “Gourmet & Sustentável:
Cozinhando com as partes não convencionais dos alimentos”:
A ONG Banco de Alimentos lançou em parceria com
a editora CookLovers o livro “Gourmet & Sustentável:
cozinhando com as partes não convencionais dos
alimentos”, na livraria Gourmet no dia 17 de junho.
A obra se propõe a disseminar o aproveitamento in-
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tegral dos alimentos, utilizando cascas, entrecascas,
folhas, talos e sementes no segmento da alta gastronomia, e incentivando com isso a prática sustentável
em preparações gourmet, a mudança de cultura no
preparo dos alimentos e o fim do desperdício.

31

O lançamento do livro de 84 páginas, foi mais
um meio de expandir esses conhecimentos para o
grande público, contribuindo para uma conscientização social e uma mudança cultural na utilização
e preparo dos alimentos. A obra é dividida nos ca-
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pítulos Canapés, Entradas Frias e Quentes, Pratos
Principais, Sobremesas, Festa, Chá da Tarde e Bebidas, contando com imagens dos fotógrafos Dudu
Tresca, Rogerio Albuquerque e Camila Rezende,
além de produções do estúdio CookLovers.

A publicação do livro e seu lançamento têm como
parceiros e colaboradores Kiki Saraiva, Grupo Vox,
Livraria Gourmet, Vinea, Sonda, Casa Gersal, Decora Flores, Global Comunicação e Danielle Gurgel
Produções.
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL:
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

O

plano de voluntariado da ONG Banco de
Alimentos tem como objetivo principal
criar oportunidades de participação da
sociedade civil no combate a fome e ao
desperdício de alimentos, estimulando atos de
cidadania. No ano de 2011 aderiram ao Mutirão
de Arrecadação de Alimentos mais de 600 voluntários nas 19 lojas da rede Sonda Supermercados.
A logística da arrecadação nas lojas Sonda e o
armazenamento foi realizado em parceria com a
empresa IFCO.
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A partir da participação ativa de funcionários
de diversas empresas como Esys Colibri, General
Motors, Multisolution, Robert Half, Thyssen Krupp
e UPS, ONGs parceiras como Futurong e Ação Univida, de ações acadêmicas como PUC Jr. Consultoria e Mackenzie Solidário, e também de pessoas
físicas, a ação pôde ser desenvolvida com sucesso.
Além disso, contamos com uma equipe de voluntariado para outras ações tais como pesquisas,
materiais gráficos, fotografias, oficinas culinárias,
feiras e eventos voltados para o público em geral.
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BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010 (Em reais)

ATIVO
Nota
Explicativa

2011

2010

1.071

3.692

141.811

213.463

279

-

Outras contas a receber

8.839

2.085

Despesas do exercício seguinte

9.837

12.021

161.837

231.261

2.2.6

1.838.631

1.667.417

4

137.808

179.496

4.536

4.582

1.980.974

1.851.494

2.142.812

2.082.756

Circulante
Caixas e bancos
Aplicações financeiras

3

Contas a receber

Não circulante
Distribuição de alimentos
Imobilizado líquido
Intangível

Total do ativo
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Passivo e patrimônio social
Nota
Explicativa

2011

2010

Fornecedores

14.083

10.916

Empréstimos e financiamentos

5.713

2.929

Impostos e contribuições a recolher

2.610

2.003

48.032

50.689

9.280

13.639

79.718

80.176

1.838.631

1.667.417

335.163

286.840

(110.700)

48.323

224.463

335.163

2.142.812

2.082.756

Circulante

Obrigações trabalhistas

5

Outras contas a pagar

Não circulante
Arrecadação de alimentos

Patrimônio social

2.2.6

8

Patrimônio social
Superávit (déficit) acumulado

Total do passivo e do patrimônio social

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstrações do superávit
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 (em Reais)
Nota
Explicativa

2011

2010

6

637.672

698.488

12.562

28.682

650.234

727.170

(804.087)

(689.307)

(16.769)

(19.172)

Resultado financeiro

18.031

29.632

Outras receitas e despesas

41.890

-

(760.935)

(678.847)

(110.700)

48.323

Receita com doações
Receita prestação de serviços

(=) Total da receita bruta
(+/-) Despesas e receitas operacionais
Gerais e administrativas

7

Tributárias

(=) Superávit (déficit) do exercício
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstrações das mutações do patrimônio social
(em Reais)

Superávit/ déficit
Patrimônio
social

Acumulados

Total

Saldo em 31 de dezembro de 2009

165.890

120.950

286.840

Transferências

120.950

(120.950)

-

48.323

48.323

286.840

48.323

335.163

48.323

(48.323)

-

-

(110.700)

(110.700)

335.163

(110.700)

224.463

Superávit do exercício

Saldo em 31 de dezembro de 2010

Transferências
Déficit do exercício

Saldo em 31 de dezembro de 2011

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 (em Reais)
2011

2010

(110.700)

48.323

44.030

37.717

44.030

37.717

Outros créditos

(6.754)

4.555

Contas a receber

(279)

-

Despesas do exercício seguinte

2.184

(12.021)

Fornecedores

3.167

(174)

(2.657)

5.030

606

455

(4.358)

13.639

(74.762)

97.524

Superávit (déficit) do período
Ajustes
Depreciação e amortização

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Variação das contas patrimoniais

Obrigações trabalhistas
Impostos e contribuições a recolher
Outras contas a pagar

(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
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Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(-) Aquisições de imobilizado

(2.296)

(84.251)

(=) Caixa líquido proveniente das atividades de investimento

(2.296)

(84.251)

(+) Aquisição de empréstimos, líquido

2.785

2.651

(=) Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos

2.785

2.651

(=) Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa

(74.273)

15.923

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício

217.155

201.232

Caixa e equivalente de caixa no final do exercício

142.882

217.155

(=) Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa

(74.273)

15.923

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Notas explicativas da administração às
demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 (Em Reais)

oportunidade e da competência, sendo confrontadas as receitas
e despesas correspondentes.
2.2.2. Regime de escrituração
As operações da empresa foram registradas pelo regime de
competência.
2.2.3. Aplicações financeiras
Registradas pelo valor de face, acrescido dos rendimentos
auferidos até a data do balanço.
2.2.4. Ativo imobilizado
O ativo imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição
deduzido da depreciação calculada pelo método linear,
e reconhecida no resultado do exercício, conforme Nota
Explicativa nº 4.
2.2.5. Destinação de recursos
Os recursos da entidade foram integralmente aplicados em
suas finalidades institucionais e pagamentos de despesas
intrinsecamente ligadas a sua operação.
2.2.6. Distribuição de alimentos
A rubrica ‘Distribuição de alimentos’ registra a valorização
econômica dos 399.588 quilos (420.338 quilos em 2010) de
alimentos arrecadados e distribuídos no período base de 2011
para entidades beneficiadas totalizando a importância de R$
1.828.631 (R$ 1.667.417 em 2010) a preço médio de mercado.

1. Contexto operacional
O Banco de Alimentos Associação Civil sem fins lucrativos, constituída em
30 de março de 1998, o qual tem como objetivo promover a assistência
social, a segurança alimentar e nutricional, o combate ao desperdício de
alimentos, o voluntariado, o desenvolvimento econômico e social, e o
combate a pobreza, por meio de:
• Recolhimento de sobras de comercialização de alimentos para
destinação as pessoas não economicamente ativas, que vivem em
insegurança alimentar;
• Execução de trabalhos científicos em saúde pública e realização
de censos antropométricos, abrangendo a população assistida por
meio de convênios com faculdades de nutrição;
• Promoção de cursos, palestras, seminários e workshops
para conscientização da sociedade em relação aos problemas
contemporâneos políticos, ambientais e sociais.
2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas
contábeis
2.1. Apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com
as práticas contábeis usuais em entidades sem fins lucrativos
- NBC T nº10.19 e adaptadas às normas emanadas da Lei das
Sociedades por Ações nº 6.404/76, com alterações dadas pela Lei
nº 11.638/07, no que é aplicável.
Na elaboração das demonstrações contábeis, é necessário
utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos
e outras transações. As demonstrações contábeis incluem,
portanto, estimativas referentes à seleção das vidas úteis do
ativo imobilizado e outras similares. Os resultados reais podem
apresentar variações em relação às estimativas.
2.2. Principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas
demonstrações contábeis estão descritas a seguir:
2.2.1. Apuração do superávit ou déficit
As receitas - doações, contribuições, patrocínios e auxílios
- e despesas são reconhecidas respeitando os princípios
fundamentais de contabilidade, em especial os princípios da
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3. Aplicações financeiras
2011

2010

27.250

24.911

-

175.961

Itaú – CDB/Compromissada

93.745

-

Itaú – Aplic.Aut.Mais

20.816

-

-

12.591

141.811

213.463

BNY Merlon Arx FI Ref DI
Bradesco CDB

Outras

As aplicações financeiras são mantidas com instituições de primeira linha
para minimizar o risco de crédito, sendo classificadas como mantidas para
negociação e tendo o rendimento reconhecido no resultado do período.

4. Imobilizado

Móveis e utensílios (a)
Instalações (a)
Veículos (b)
Computadores e periféricos (b)
(-) Depreciação acumulada

7. Despesas operacionais gerais e administrativas
2011

2010

2011

2010

61.483

59.187

Pessoal

435.718

407.065

1.895

1.895

Aluguel

48.014

39.071

270.989

270.989

Depreciações e amortizações

43.984

37.717

2.827

2.827

Manutenção de veículos

21.222

30.068

(199.386)

(155.402)

Seguros gerais

15.893

32.416

137.808

179.496

Telefone

22.038

22.913

217.218

120.057

804.087

689.307

Taxa anual de depreciação:
(a) 10%;
(b) 20%;

Outras despesas

5. Obrigações trabalhistas
2011

2010

INSS e FGTS

8.991

10.705

Salários a pagar

8.181

9.105

30.860

30.879

48.032

50.689

2011

2010

Pessoa física

175.861

202.472

Pessoa jurídica

101.811

136.016

Convênio de patrocínio

360.000

360.000

637.672

698.488

Provisões para férias e encargos

6. Receitas com doações

8. Patrimônio social
O patrimônio social é formado pelo superávit ou déficit acumulado da entidade desde sua
fundação.
9. Eventos subsequentes
Não ocorreram até a presente data eventos que pudessem alterar de forma significativa
as demonstrações contábeis, bem como as operações da entidade.
10. Cobertura de seguros (não auditado)
A cobertura de seguros é determinada de acordo com orientação obtida de especialistas,
segundo a sua natureza, sendo considerada pela Administração como adequada para cobrir
eventuais perdas para o patrimônio da entidade em caso de sinistro.
11. Instrumentos financeiros
A entidade não efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer
outros ativos de risco.
11.1. Caixas e equivalentes de caixas
As taxas de juros que remuneram os equivalentes de caixa da entidade, no
encerramento do exercício, se aproximam das taxas de mercado para operações
de natureza, prazo e risco semelhantes, de forma que, os saldos contábeis dos
equivalentes de caixa são similares aos de mercado.
11.2. Contas a receber, outros ativos e passivos circulantes
Os valores contabilizados aproximam-se dos valores de mercado na data de
encerramento do período, considerando-se a sua natureza e seus
prazos de vencimento.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos diretores e associados
Banco de Alimentos Associação Civil
São Paulo - SP
Examinamos as demonstrações contábeis do Banco de Alimentos Associação Civil (‘entidade’), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações do
superávit, das mutações do patrimônio social e dos
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data,
assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração
sobre as demonstrações contábeis
A administração da entidade é responsável pela
elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações contábeis
livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro.
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Responsabilidade dos auditores
independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma
opinião sobre essas demonstrações contábeis com
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas
demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante
nas demonstrações contábeis, independentemente
se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da empresa para
planejar os procedimentos de auditoria que são
apropriados nas circunstâncias, mas não para fins
de expressar uma opinião sobre a eficácia desses
controles internos da empresa. Uma auditoria inclui,
também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas

contábeis feitas pela administração, bem como a
avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.

Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis
acima referidas representam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco de Alimentos Associação
Civil, em 31 de dezembro de 2011, o desempenho
de suas operações e os seus fluxos de caixa para
o exercício findo naquela data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil.
São Paulo, 27 de Maio de 2012.
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DADOS INSTITUCIONAIS
Presidente: Luciana Chinaglia Quintão;
Secretário: Rogério Pires da Silva;
Associado fundador e advogado responsável: Eduardo Boccuzzi;
Conselho Fiscal: Claudia Schwertz Cahali, Christian Schues,
Mari Emanouilidis, José Luiz Castro Lima;
Sócios Beneméritos: Claudia Schwertz Cahali, Margareth Mônica Muller,
Mario Nisticó, Roberto Salim Saba, José Luiz de Castro Lima, Renato Glass.

Equipe
Gerente e Acessora da Presidência: Isabel Toni Ginefra Marçal;
Administrativo Financeiro: Miriam Fiss Abram;
Gastronomia e Nutrição: Aline Rissatto Teixeira;
Nutrição: Camila Kneip;
Comunicação e Eventos: Marcelo Maruoka e Ricardo Milito;
Coordenador de Tecnologia da Informação: Rodrigo Marras;
Estagiários de Nutrição: 24 estagiários (em média, 6 a cada três meses);
Motoristas: Carlos Pardim, Renan Alves Campos, Valter dos Santos;
Motorista Júnior: Daniel da Silva;
Ajudantes: Marcelo Martins de Araújo, José Carlos dos Santos Oliveira;
Manutenção da Sede: Severino Apolônio da Silva, Gerolina de Souza Santana.
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Auditoria
BDO RCS Auditores Independentes SS
Jurídica: Cahali Advogados;
Contábil: Meta Assessoria Contábil;
Auditoria: RCS Brasil;
Imprensa: Global Comunicação e E3 Comunicações;
Fotográfica: Rogério Albuquerque;
Publicitária: Multisolution;
Comunicação: BrandishAd

Títulos
Utilidade púlbica federal: processo MJ nº 08015.013719/2002-23.
Portaria no. 46 de 30 de Janeiro de 2003, publicada no DOU de 31/01/2003;

Utilidade pública municipal: sob decreto nº 49.140/2008;
Certificado dos direitos humanos: nº 70, sob decreto nº 45.655/02;
Certificado do conselho municipal de assistência social
COMAS: sob certificado de inscrição nº 1361/2008.

Prêmios
• Em decorrência do Dia Internacional da Mulher, a Associação Paulista de Medicina premiou 26 mulheres de destaque
na profissão médica, bem como algumas que tenham desenvolvido um trabalho social representativo. Nossa fundadora e
presidente, Luciana C. Quintão, recebeu a premiação supracitada pela criação e pelo trabalho desenvolvido na ONG Banco
de Alimentos ao longo de seus 12 anos de existência;
• Em abril foi realizada pela 6ª vez a entrega do Prêmio Destaque Foodservice às empresas e profissionais que se destacaram nas páginas da revista e no portal NutriNews nos últimos
dois anos. A ONG Banco de Alimentos foi indicada e venceu a
votação na categoria “Responsabilidade Social”;
• Indicação e conquista do Prêmio Prazeres da Mesa na categoria Responsabilidade Social;
• Menção Honrosa no Prêmio Milton Santos, organizado
pela Câmara Municipal de São Paulo;
• Luciana C. Quintão foi uma dos seis finalistas do Prêmio
Empreendedor Social, promovido no Brasil pela Fundação
Schwab, em parceria exclusiva com a Folha de S.Paulo, que
destaca líderes sociais que atuam há pelo menos três anos,
de maneira inovadora, sustentável e com forte impacto na sociedade e em políticas públicas, em áreas como agricultura,
ambiente, cultura, desenvolvimento de negócios, educação,
habitação e saúde;
• Conquista do Selo Organização Parceira do Centro de Voluntariado de São Paulo, edição 2011/2012.
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CAFEZINHO

APÊNDICE 1: TABELA DE ARRECADAÇÕES
ARRECADAÇÃO PONTUAL

KGS ARRECADADOS

ADRIANA MARQUES

20,000

ADRIANO

20,000

ALVARO CARNEIRO

33,200

AMOR AOS PEDAÇOS

1.694,000

ANA CRISTINA LUNARDI

30,000

ANA TEREZA

8,500

BAR DO ANDRÉ

10,000

BAZAR LEVI’S

2.784,000

BIANCA BOGNAR

65,000

BONDE PAULISTA

28,400

CALL TECNOLOGIA

410,000

CAROLINA DEPOLITO

20,000

CAROLINA RAQUEL DEPOLITO

20,000

CASAS PERNAMBUCANAS

1.346,550

CINTIA PESTANA (TECAM)

60,720

COLÉGIO SIR ISAAC NEWTON

948,100

CONSELHO REGIONAL MED. VETERINÁRIA

105,800

CONSULADO DE SÃO PAULO

43,250

COSMOTEC

121,000

CRISTINA (PORTAL D’AJUDA)

35,880

EVENTO

13,000

ECA JÚNIOR

630,500

EDITORA ABRIL

960,000

EDITORA BOCCATO

220,000
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ARRECADAÇÃO PONTUAL

KGS ARRECADADOS

FABIANA BORREGO

9,500

FERNANDO MASSAO

33,600

FERRERO DO BRASIL

231,000

FRATO FERRAMENTAS

225,150

GASTON LABOUGLE

98,985

IBAT

33,000

IFCO

2.014,570

INSTITUTO NUTRA E VIVA

47,000

INSTITUTO ABRIL

480,000

INSTITUTO CIMAS

68,600

INSTITUTO VIA DE ACESSO

1.273,540

INTER BOX

423,660

IPI IPIRANGA

129,290

JEDAL REDENTOR

320.000

KINDER KAMPUS

121,700

LAS CHICAS

9,900

LEVI TORRES

10,000

LILIAN

60,000

MANUELA

15,000

MARIA ALZIRA

40,000

MARISTELA AP. LORENÇO

172,010

MARIZE

20,000

MIRELA PERUSSO

49,670

N. DIMEL COMERCIAL LTDA

50,000

NAGUMO SUPERMERCADOS E BANCO FIBRA

1.209,600

NUTRI JUNIOR USP

15,000

RESTAURANTE CAROLINE

27,200
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ARRECADAÇÃO PONTUAL

KGS ARRECADADOS

RESTAURANTE ROPERTO

20,000

RICARDO PIMENTEL

2,700

SENAC SANTO AMARO

113,800

SILVIA AP. VICENTINI

80,000

SP RESTAURANT WEEK

138,350

STUDIO MIRELLA

18,320

TAM

600,000

TATIANA ANDRADE

31,430

THIAGO LOTI

165,000

UNIMED

120,000

VERA LÚCIA DE CASTRO

15,700

TOTAL

18.121,175
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APÊNDICE 2: INSTITUIÇÕES ATENDIDAS
1.

13.

A.A.C.C. : Assoc. de Apoio à Criança com Câncer

CASA DA TERCEIRA IDADE TEREZA BUGOLIM

2.

14.

A.B.C.D. NOSSA CASA : Assoc. Beneficiente à Criança Desamparada Nossa
Casa

CASA DE APOIO RAIO DE LUZ

3.

CASA DE ASSISTÊNCIA FILADÉLFIA

A.C.T.C. : Assoc. de Assistência à Criança e ao Adolescente
Cardíacos e Transplantados do Coração

15.
16.

4.

CASA DE DAVID
Tabernáculo espírita para excepcionais

ARSENAL DA ESPERANÇA: Assoc. Assindes Sernig

17.

5.
ASILO SÃO VICENTE DE PAULO: Assoc. das Damas de Caridade

6.

CASA DE LUCAS

18.

ASSOCIAÇÃO FEMININA VILA ALPINA

CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
Centro de educação

7.

19.

ASSOCIAÇÃO MENINO DEUS

CASA HOPE
Assoc. Pró-Hope Casa de Apoio à Criança Com Câncer

8.
ASSOCIAÇÃO PRÓ-BRASIL

9.
C.C.A. LAR DA CRIANÇA

10.
C.C.A. PAULO DE TARSO: Centro para criança e adolescente

11.
C.C.A. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS: Centro para criança e adolescente

12.
CASA ASSISTENCIAL AMOR E ESPERANÇA
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20.
CASA TRANSITÓRIA FABIANO DE CRISTO

21.
CEI ACONCHEGO

22.
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL ESPAÇO LIVRE

23.
C.R.E.N.: Centro de Recuperação e Educação Nutricional

24.

38.

CENTRO DE SERVIÇOS JOÃO MOURA

INSTITUIÇÃO BENEFICIENTE AÇÃO UNIVIDA

25.

39.

CENTRO ESPÍRITA IRMÃOS DE BATUÍRA

RECICLAR
Instituto de Reciclagem do Adolescente

26.
CENTRO INFANTIL SANTA MARCELINA

27.
CENTRO JUVENIL SALESIANO DOM BOSCO

28.
C.O.T.I.C.: Centro Organizacional de Tratamento Intensivo à Criança

29.
CRECHE AMAS TUCURUVI: Assoc. Metodista de Ação Social

30.
CRECHE MARIANNA SALA

31.
CRECHE SANTA ANA

32.
CRECHE SANTO EXPEDITO: Centro de Assist. Social VI. Dionísia

33.
FUTURONG

34.
HOSPITAL SANTA MARCELINA

35.
I.A.M.: Instituição Assistencial Meimei

36.
IGREJA PRESBITERIANA DE VILA PALMEIRA

37.
INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL ESPÍRITA ANÁLIA FRANCO

40.
INSTITUTO LYGIA JARDIM

41.
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO

42.
LAR DO ALVORECER CRISTÃO

43.
LAR DONA COTINHA

44.
LAR MARIA ALBERTINA

45.
MORADIA ASSOC. CICIL CRECA BELA VISTA: Antiga Casa Taiguara

46.
NOSSA ESCOLA PERDIZES

47.
OBRA BENEFICIENTE E ASSIST. JOÃO JOSÉ

48.
PARCEIROS DA CRIANÇA

49.
PASSO A PASSO: Assist. de pais para jovens portadores de deficiência

50.
PEQUENO PRÍNCEPE

51.
POUSADA LUZ DIVINA
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APÊNDICE 3: TRABALHOS ACADÊMICOS

O

rientação direta em parceria com o Centro Universitário São Camilo

Avaliação antropométrica e de consumo alimentar de pré-escolares de uma creche na cidade de São Paulo, SP
Realizado na Crecha Santa Marcelina
Bruna Jacopetti de Oliveira: Acadêmica do curso de nutrição do Centro Universitário São Camilo;
Flavia Martins Gassi: Acadêmica do curso de nutrição do Centro Universitário São Camilo;
Profa. Dra. Andréa Lorenzi Berni: Bacharel em nutrição pelo Centro Universitário São Camilo, especialista em desnutrição
infantil pela UNIFESP/EPM e nutrição clínica pelo Centro Universitário São Camilo. Docente do Centro Universitário São Camilo;

Dra. Camila Mendes Kneip: Bacharel em nutrição pelo Centro Universitário São Camilo, pós graduanda em gestão pública
pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e atua na ONG Banco de Alimentos, desde 2009, como nutricionista;
Dra. Isabel Marçal: Bacharel em nutrição pelo Centro Universitário São Camilo, especialista em educação nutricional pelo
Instituto Racine e pós graduanda em gestão de projetos sociais pela PUC - São Paulo. Gerente da ONG Banco de Alimentos.

Avaliação antropométrica e de consumo alimentar de institucionalizados na Casa Filadélfia, São Paulo
Maria Cristina Carparelli: Acadêmica do curso de nutrição do Centro Universitário São Camilo;
Pamela Satie Sato: Acadêmica do curso de nutrição do Centro Universitário São Camilo;
Profa. Dra. Andréa Lorenzi Berni: Docente do Centro Universitário São Camilo;
Dra. Camila Mendes Kneip: Nutricionista da ONG Banco de Alimentos;
Dra. Isabel Marçal: Gerente da ONG Banco de Alimentos.

54

Avaliação antropométrica de deficientes mentais da Casa de David
Amanda Florençano Gallão: Acadêmica do curso de nutrição;
Gláucia Gamero Castro Pellozo: Acadêmica do curso de nutrição;
Helen Siqueira Paiva: Acadêmica do curso de nutrição;
Jéssica Morgado Nigro: Acadêmica do curso de nutrição;
Fernanda Cruzeiro Batista: Acadêmica do curso de nutrição;
Profa. Dra. Andréa Lorenzi Berni: Docente do Centro Universitário São Camilo;
Dra. Camila Mendes Kneip: Nutricionista da ONG Banco de Alimentos;
Dra. Isabel Marçal: Gerente da ONG Banco de Alimentos.

Treinamento sobre aproveitamento integral dos alimentos para manipuladores em uma instituição de São Paulo
Realizado no Arsenal da Esperança
Bruna Penin Garcia: Acadêmica do curso de nutrição do Centro Universitário São Camilo;
Mariana Demeis: Acadêmica do curso de nutrição do Centro Universitário São Camilo;
Profa. Dra. Andréa Galante: Docente do Centro Universitário São Camilo;
Dra. Camila Mendes Kneip: Nutricionista da ONG Banco de Alimentos;
Dra. Isabel Marçal: Gerente da ONG Banco de Alimentos.

Avaliação do IMC e consumo alimentar dos atendidos da instituição Arsenal da Esperança
Angélica Baccin: Acadêmica do curso de ntrição do Centro Universitário São Camilo;
Bruna Lanzeloti: Acadêmica do curso de nutrição do Centro Universitário São Camilo;
Yáskara Orban: Acadêmica do curso de nutrição do Centro Universitário São Camilo;
Profa. Dra. Andréa Galante: Docente do Centro Universitário São Camilo;
Dra. Camila Mendes Kneip: Nutricionista da ONG Banco de Alimentos;
Dra. Isabel Marçal: Gerente da ONG Banco de Alimentos.
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Projeto de pesquisa para Comitê de Ética em Pesquisa (CoEP)
Bárbara Miranda Garcia: Acadêmica do curso de nutrição;
Mariana Gonçala Neves Dantas de Oliveira: Acadêmica do curso de nutrição do Centro Universitário São Camilo;
Raphaela Paula Pinheiro: Acadêmica do curso de nutrição;
Rosana Camargo Meza: Acadêmica do curso de nutrição;
Thais Dalla Zanna: Acadêmica do curso de nutrição do Centro Universitário São Camilo;
Profa. Dra. Andréa Galante: Docente do Centro Universitário São Camilo;
Dra. Camila Mendes Kneip: Nutricionista da ONG Banco de Alimentos;
Dra. Isabel Marçal: Gerente da ONG Banco de Alimentos.

APÊNDICE 4: EVENTOS PÚBLICO EM GERAL
• Espaço Saber com Sabor para clientes da empresa Unilever;
• Apresentação teatral na escola Playpen Cidade Jardim;
• Comemoração do dia internacional da mulher realizado pela
Associação Paulista de Medicina;
• “Clima e Consumo em São Paulo”, realizada pelo Idec – Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor;
• Bazar do Bem Possível, que ocorreu no clube Pinheiros;
• Evento Degustar;
• Noites enogastronômicas da Vinea;
• Lançamento “Gourmet & Sustentável: cozinhando com as partes
não convencionais dos alimentos”na livraia Gourmet, da editora
Boccato/Cook Lovers;
• Luciana C. Quintão participou como palestrante do TEDx Campos;
• “Aprenda a montar um cardápio saudável”, empresa Mizuho;
• Oficina da Bancos de Alimentos, promovida pelo Ministério do
Desenvolvimento Social, em Brasília;
• VII Congresso Internacional de Nutrição Clínica Funcional;
• Oficina com as instituições Higiene e Preparação de Alimentos;
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• 6º Mutirão de Arrecadação de Alimentos, nas 19 lojas do Supermercado Sonda;
• Encontro da Banco de Alimentos do sudeste desenvolvido
pelo Ministério do Desenvolvimento Social;
• Bazar anual Levi’s;
• Semana MESA SP, desenvolvida pela revista Prazeres da Mesa
e Centro Universitário Senac;
• Nas instituições, realização da oficina Como Montar um Coffe;
• Prêmio Empreendedor Social, promovido no Brasil pela Fundação Schwab;
• Oficina culinária para o instituto GM;
• Evento de união das ONGs e redes sociais junto ao SENAC Penha;
• A PUC Jr. desenvolveu o projeto Ação e Evolução;
• Lançamento do dicionário do terceiro setor desenvolvido pelo IATS
– Instituto de Administração Luiz Carlos Merege;
• Espaço Saber com Sabor, desenvolvemos uma atividade junto
aos executivos da empresa TESE Engenharia;
• Projeto pedagógico Alimentando a Transformação Social: Palestra
na escola Playpen Cidade Jardim para 65 alunos de 2ª e 3ª série.

APÊNDICE 5: INSERÇÕES EM MÍDIA
• Matéria Até o Talo, na seção empório da Folha de São Paulo;
• Blog Ecoverde, do jornal O Globo. A matéria versou
sobre a Lei do Bom Samaritano e o trabalho da organização;
• Revista Malu em matéria especial para o Dia das Mulheres;
• Importância da prática do aproveitamento integral dos alimentos
ao Blog Verde do Pão de Açúcar;
• A parceria com a ChefTV vídeos institucional e de captação de recursos 9 Você Pode;
• A Revista UMA publicou matéria com o tema “mulheres que fazem o bem”;
• Entrevista concedida por Luciana C. Quintão para a revista Malu;
• Entrevista ao blog da Liberty Seguros;
• Parceria com a Saúde Brasil na gravação de um vídeo;
• Entrevista à Rádio Gazeta FM sobre nutrição
e sobre o trabalho da Organização em linhas gerais;
• Revista Rossi falando sobre o aproveitamento integral dos alimentos;
• Entrevista para a revista Bem-Estar, da fundação CESP;
• Entrevista para a revista Cozinha Profissional;
• TV Brasil, no programa Receita da Família;
• Entrevista ao jornal Diário do Comércio;
• Veiculação no jornal Entreposto;
• Entrevista ao jornal Rudge Ramos;
• Entrevista à revista Viração;
• Cultura na Periferia, da TV Canal Brasil;
• Entrevista ao jornal Espaço Cidadania;
• Ganhamos o prêmio Prazeres da Mesa na categoria responsabilidade social;
• Também na categoria responsabilidade social, fomos
indicados ao prêmio Milton Santos;
• Entrevista ao blog Atitude Sustentável da UOL;
• Programa Planeta Sustentável da rádio Eldorado;
• Divulgação do lançamento do livroGourmet e Sustentável nos seguintes veículos:
site Buxixo, site Revista In, blog César Giobbi, site Planeta Orgânico, site Ciclo Vivo,
blog Gourmet UptadeorDie, site Página Cultural, site Blipou, site Fofoki,
Portal Centro Universitário São Camilo, site Gastronomia & Negócios,
site Club Gourmand, site Indústria e Comércio, blog Aventuras Gastronômicas, rádio
Eldorado e blog iG Comida;

• Programa Cozinha Profissional TV;
• Fausto Silva mencionou o livro “Gourmet & Sustentável”
em seu programa Domingão do Faustão;
• Entrevista para o programa
Caminhos Alternativos,dá rádio CBN;
• Publicação de uma matéria sobre alimentação
e desperdício na revista Melhor Gestão de Pessoas;
• Entrevista à revista Vida Natural;
• Reportagem para a revista Alta Gastronomia;
• Reportagem Empreendedoras Sociais
do caderno feminino do jornal O Estado de São Paulo;
• Entrevista para o programa Viva Bem Viva
com Saúde da Rede Bandeirantes de TV;
• Entrevista aos alunos de jornalismo da ECA;
• Caderno especial Empreendedor Social;
• Entrevista à revista Viva Saúde;
• Entrevista à TV Mundi;
• No Jornal do Mackenzie foi publicada
uma reportagem sobre o trabalho
desenvolvido pela organização;
• Entrevista para a revista Vida Natural e Equilíbrio;
• Publicação na Revista ABCD Inova Mutirão
de Arrecadação de Alimentos;
• Matéria Corrente do Bem, na revista Veja;
• Entrevistas para a revista Experience Club;
• Publicação da reportagem Da Casca até o Talo
pela revista Fazenda da Grama;
• Entrevista à revista Manequim;
• Publicação de uma reportagem intitulada
Alimento pela revista do CRN 3;
• Divulgação no programa Pausa
para a Saúde da BUS TV;
• Publicação de reportagem sobre o trabalho
desenvolvido no site Snack in Box: www.snackinbox.com.br
57

ANEXO A: PARCEIROS
Investidores Sociais
• Instituto General Motors;
• Ticket Accor Services;
• Sociedade Beneficente Conte Comigo (Ri Happy);
• Sócios contribuintes – pessoas físicas

Doadores de Alimentos
• All Green Vegetais;
• Chef Nutri- Fabiana Borrego;
• Confeitaria Pizzicato;
• Conselho regional de medicina
veterinária;
• Cupcakes da Luana-Luana
Davidsohn Danone Ltda;
• Fresh Start Bakeries (Vally);
• Grupo Pão de Açúcar;
• Ind. e Com. De Massas Alimentícias
Massa Leve Ltda;
• Padaria Galeria dos Pães;
• Paulo Shintate e colaboradores de
Mogi das Cruzes;
• Pernambucanas Solidária;
• Polengel Indústria Alimentícia Ltda;
• Sindicato dos Corretores de Imóveis
de São Paulo;

58

• Sonda Supermercados;
• TECAM Laboratórios;
• Tok Take Alimentação Ltda;
• Vegetais Processados Comércio de
Alimentos Ltda;
• Via Sapore Sanduíche e Kit Lanche;
• Wickbold e Nosso Pão Indústria
Alimentícia Ltda;
• Mais de 100 micros empresários,
permissionários de mercados e
sacolões, doadores de hortifruti.

Colaboradores
• Brandish Ad;
• Multisolution;
• Global Comunicação e3 Comunicações;
• GN;
• Ikeda Internet Software;
• Giacometti;
• Gift Inteligence;
• Casulo Multimídia Desing

Educacionais
• Centro Universitário São Camilo

ONGs e Institutos
• Doutores da Alegria;
• Associação Viva e Deixe Viver;
• Instituto Via de Acesso;
• Portal da ajuda
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ossos agradecimentos especiais à:

Toda a quipe de voluntariado do Mutirão de Arrecadação de
Alimentos anual, representados aqui por seus
chefes respectivos chefes:

Maria das Graças Martins e Gleisom Barbosa da General Motors; Claudia
Bressane e Denis Boim Ruiz da IFCO; Cristina Barnabé, da UPS; Renata Borges
da Multisolution; Janaina Pereira da Thyssenkrupp; Carla Copetti da Esys Colibri; Luciana Maria, Ana Paula Santos e Ana Paula de Lima da Univida; Janete
Costa Blasco da Futurong; Marina Ponzini da Robert Half; Thais Moyses PUC
Júnior; Alexandre Abdala Karpus, Fernanada Goulardins de Souza, Henrique
Reis; Vitor Hugo Cid. Assim como toda a equipe do Supermercado Sonda, e,
principalmente aos gerentes e funcionários de cada loja Sonda, pois sem seu
apoio não poderíamos realizar essa ação. Outra participação indispensável foi
a da IFCO, realizando a logística de retirada dos alimentos nas 19 lojas e o
armazenamento para retirada, agradecemos a Guilermo Pando e Claudia Bressane responsáveis por essa parceria.

A todos os parceiros que tornaram possível
o desenvolvimento do livro “Gourmet Sustentável”
doando seu trabalho voluntário:
André Boccato, Emiliano Boccato e toda a equipe da Editora Boccato, Daniel
Feffer, Jorge Feffer, Grupo Vox, Mari Emmanouilides, Tanya Volpe pela produção fotográfica dos alimentos, Dudu Tresca, Rogério Albuquerque e Camila
Rezende pelas fotografias, Kiki Saraiva pelo projeto gráfico, diagramação e
ilustrações, Paloma Zaragoza e Ariana Costa pelas preparações das receitas,
Mariana Proença pela revisão e Casa das Festas pelos utensílios. E a Luiza Proença que era integrante da equipe OBA durante seu desenvolvimento.

Aos novos parceiros:
Ivani Calareze, Silvana Marmonti, Regina Nogueira e toda a equipe da Amor
aos Pedaços, Felipe Burattini e toda equipe Brandish Ad. E a Benny Goldenberg
e Juliana Burattini do Mangiare Gastronomia.

Aos amigos sempre presentes:
Adriana Benazzi, Adriana Merino da Saber com Sabor, Aline Hungaro, Alessandra Dall’opio, Alex Atala, Alexander E. Baptista, Alexandre Panov Monesso,
Alex Caputo, Augusto Pinto do Restaurante Goa e Yam, Ariana Garcia Simões
Costa, Ariela Doctors do Restaurante Tanger, Ana Lúcia Vilela, Antônio Vale,
Andrea Galante, Claudia Cahali, Clami Móveis, Daniel Bertuzzi Villela, Davi Morilla, David Hertz, Diego Alexandre Avelino, Dennis Giacometti, Danilo Avanco,
Eduardo Boccuzzi, Emerson Silva do Bar Camará e Restaurante Week, Escola Stance Dual, Fabio Faiwichow Fernanda Suplicy, Fernando Antonio de Lara
Pereira, Fernando Silvestre do Restaurante Vegetariano Maha Mantra, Flavio
Passos, Fabiana Machbal, Heber Garcia, Geroge Gabanyi, Georges Schnyder
e toda equipe da Prazeres da Mesa, Gilberto Barricatti, Gilberto Coelho, José
Efromovich, José Luis Castro Lima, Jorge Morilla Julio César Lopes e toda a
equipe de Marketing do Sonda Supermercados, Laila Saad e toda equipe da
Ticket, Laila Guimarães, Lissandra Pellisson e toda equipe da Associação Prato
Cheio, Luciana Cassiano Machado Gonçalves e toda a equipe do Mesa Brasil,
Luciana Alves, Luana Azeredo, Mari Emanouelidis, Marcia Scalli, Marcos Rizzo, Maria Cecilia Rossi, Maria Helene Bronowrki, Maria Inês Rodrigues, Monica
Muller, Mo-nica Rosales, Patrícia Giordano Kopieczyk e toda equipe do Ajuda
Alimentando, Paulo de Tarso, Paloma Jacintho de Paula, Ricardo Sayon, Roberto Saba, Roberto Ruhman, Roberto Moritz, Rodrigo Candido, Rogério Pires,
Sayoko Yokoi, Sergio Morisson, Silvia Naccache do Centro de Voluntariado de
São Paulo, Tatá Cury, Teresa Cristina Bracher, Marilene Ramos, Walter Fonseca
de Souza, Adriana Fonseca de Souza, Ivan Hannickel e toda equipe da Vinea,
Willian da Silva, Wellington Nogueira, Daiane Carina de Paulo e Heraldo Firmino dos Doutores da Alegria.
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ONG BANCO DE ALIMENTOS
CNPJ:02.736.449/0001-48
Rua Atibaia, 218 - Pacaembu
São Paulo - SP - CEP 01235-010
PABX: (11) 3674-0080 / FAX: (11) 3674-0081
E-mail: info@bancodealimentos.org.br
Site: www.bancodealimentos.org.br
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