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Fundadora e presidente da onG Banco de alimentos

Vivo para alcançar meu sonho de mundo e, infelizmente, muito do que me 
move é a minha carência, a carência de outros à minha volta. Meu sonho é 
um mundo sem carências. Esse deveria ser o mote de pais, amigos, políticos, 
professores, cientistas, profissionais liberais, enfim, dos homens.  A natureza 
já nos dá tudo, inclusive nós mesmos, com toda capacidade biológica que 
ganhamos de presente quando nascemos. O nosso único trabalho é se im-
portar. Será que isso é demais?    

LuCIANA 
CHINAgLIA 
QuINTãO 

ENTRADA



4 5

CONTEXTO SOCIAL  
O Brasil, sem dúvida, é um país de contrastes: constitui-se em um dos 
maiores PIB’s – precisamente, a 7ª economia mundial após crescimen-
to de 0,4% no segundo trimestre de 2012, totalizando um PIB de 2,3 
trilhões de dólares. É o 4º maior produtor mundial de alimentos, produ-
zindo 126% das suas necessidades alimentícias. De toda essa riqueza, 
uma família desperdiça, em média, 1/3 de tudo que compra.

Cerca de 6% de nossas crianças estão subnutridas e contamos com 
65,8 milhões de brasileiros (34,1% da população) em situação de in-
segurança 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 de pessoas - cidadãos que sofrem com a irraciona-
lidade do desperdício. Quando nos apropriarmos do consumo cons-
ciente, estaremos caminhando para modificar o futuro, gerando maior 
sustentabilidade junto aos pilares sociais, econômicos e educacionais, 
e da saúde e da preservação do meio ambiente. 



A ONg BANCO DE 
ALIMENTOS
Fundada em 1998, a ONG Banco de Alimentos é uma organização  
não-governamental, que tem como principal objetivo minimizar os 
efeitos da fome e combater o desperdício de alimentos, permitindo 
que um maior número de pessoas tenha acesso a mantimentos básicos, 
de qualidade, e em quantidade suficiente para garantir uma alimenta-
ção saudável e equilibrada. Os alimentos distribuídos são excedentes 
de comercialização, perfeitos para o consumo, possibilitando comple-
mentação alimentar a todos os assistidos pelas 51 instituições cadas-
tradas no nosso projeto, ou seja, 22.537 pessoas. 
 

PRATO PRINCIPAL
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colheita urBana:  
“Busca onde soBra, entreGa onde Falta”.

A ONG Banco de Alimentos realiza o trabalho de “Colheita urbana”, ou 
seja, arrecada alimentos que são sobras de comercialização e exceden-
tes de produção e distribui 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 consu-
midor, conseguem ser aproveitados ao representar a matéria-prima do 
nosso trabalho. Afinal, praticamos à risca nosso lema “busca onde so-
bra, entrega onde falta”.
 
A logística de arrecadação e doação é planejada semanalmente, porém 
sofre alterações diárias em função de doações extras ou esporádicas. 
Os alimentos são arrecadados diariamente, na parte da manhã, e distri-
buídos no período da tarde, para as instituições cadastradas, levando 
em consideração o número de pessoas atendidas, faixa etária e neces-
sidades específicas de cada micro população, além da capacidade de 
armazenamento da instituição.
 
Entre as 22.537 pessoas beneficiadas, estão 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 arre-
cadação, desenvolvidas por pessoas físicas e jurídicas.
 

22.537 
PESSOAS 

BENEFICIADAS
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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 a prepararem as refeições 
de maneira correta e adequada. Para isso, realizamos cursos, palestras, 
workshops e oficinas culinárias com o objetivo de disseminar conheci-
mentos no que concerne à manipulação de alimentos, o aproveitamen-
to integral de legumes, frutas, verduras, etc., e o consumo adequado de 
calorias, carboidratos, vitaminas e minerais, atentando para o combate 
aos desvios nutricionais. Essas atividades são realizadas mensalmente 
para representantes das instituições (cozinheiras, cuidadores, voluntá-
rios ou auxiliares), a fim de que multipliquem as informações junto às 
instituições e às comunidades em que atuam.

Também por meio das ações educativas, é possível unir o mundo aca-
dêmico ao das demandas sociais, razão pela qual efetivamos uma par-
ceria com o Centro Universitário São Camilo, que já dura 12 anos. As-
sim, proporcionamos aos alunos do último ano do curso de Nutrição a 
oportunidade de realizar estágio curricular, desenvolvendo trabalhos e 
pesquisas científicas, como avaliações antropométricas, para traçar o 
perfil da população atendida e propor intervenções alimentares para 
a melhoria de seu estado nutricional. Além disso, abrimos espaço para 
uma nova vertente da nutrição: o marketing nutricional. As estagiárias 
desenvolvem materiais de divulgação sobre alimentação saudável e 
Aproveitamento Integral dos Alimentos, e ficam responsáveis também 
pela elaboração de fichas técnicas com tabela de valor nutricional das 
preparações e manuais de nutrição para aperfeiçoar o conteúdo de pa-
lestras, oficinas e workshops.

expandir ações e conhecimentos para Fora das 
áreas circunscritas da Fome

A ideia é agir onde existe o problema real da fome e também 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 da 
responsabilidade individual e coletiva na construção do mundo. A in-
tenção é despertá-los para o fato de que estão interligados a outras 
pessoas e ao meio ambiente, e que as atitudes de hoje se tornam as 
consequências de amanhã, contextualizando sua importância na so-
ciedade em que estão inseridos e os impactos de ações individuais e 
coletivas proativas.
 
Neste contexto, as escolas públicas não eram contempladas, sendo um 
serviço unicamente destinado a escolas particulares e empresas. No 
entanto, neste ano, alguns patrocínios possibilitaram esse novo foco 
para o projeto. Ficamos muito satisfeitos por poder entrar nas escolas 
públicas e conseguir atingir crianças e adolescentes abordando diver-
sos temas como fome, desperdício e políticas públicas de alimentação.

Além da ação educativa com crianças e adolescentes, também atuamos 
para ampliar a informação e o conhecimento sobre o tema em empre-
sas, por meio de oficinas culinárias, workshops e palestras - eventos 
sempre relacionados à educação nutricional e ao Aproveitamento In-
tegral dos Alimentos. Essas ações retroalimentam nossas ações sociais 
e buscam alcançar a sustentabilidade através das mudanças sociocul-
turais, bem como realizar a ponte entre “os dois Brasis”: o Brasil que 
passa fome e o Brasil que desperdiça alimentos todos os dias.
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BuSCA ONDE 
SOBRA, ENTREgA 

ONDE FALTA.

CONTEXTO  
ORgANIZACIONAL 
O cenário vivido em 2011 ainda impactou o ano de 2012, fazendo com 
que a ONG Banco de Alimentos aumentasse a força de geração de renda 
para continuar as atividades realizadas diariamente.

A Terceira Ação tomou força e conseguimos aumentar os nossos ser-
viços de coffe break, coquetéis, ATS (Alimentando a Transformação 
Social) e palestras, disseminando o conceito de sustentabilidade e au-
mentando a renda proveniente dessa ação.

A captação de recursos ganhou força, trazendo para a ONG uma signi-
ficante parte da renda, com a prospecção de novos parceiros para doa-
ção de Nota Fiscal Paulista. O Chef Solidário também voltou trazendo 4 
novos parceiros fixos, com doações que fortalecem nossas atividades.

Com aumento da visibilidade por meio da comunicação, as doações fi-
nanceiras mensais provenientes de pessoas físicas e jurídicas começa-
ram a aumentar.
 
Diante deste contexto, para que continuássemos nosso trabalho social, 
foi necessária a diminuição da frota de veículos do “Colheita Urbana” 
em dezembro de 2012.

Através da união e da força de trabalho da equipe, foi possível superar 
dificuldades para o desenvolvimento de atividades em 2012, detalha-
das a seguir neste Relatório de Atividades.



ARRECADAçãO 
DE ALIMENTOS

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2009

2010

2008

2011

2012

SOBREMESA
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média mensal de 2012:

35.167,92

mês de destaque:

NOVEMBRO 
62.547,00

COLHEITA uRBANA 

ARRECADAçÕES PONTuAIS

422.042,79

36.316,25 8,6%

*apêndice 1
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ATENDIMENTOS

22.537 51

VERTENTE EDuCATIVA:

9 91 1
Oficinas e 
palestras

Avaliações 
nutricionais

Trabalhos 
acadêmicos 
em Nutrição

Trabalhos 
acadêmicos 
orientados 
em geral

 Instituições Pessoas atendidas Refeições complementadas
3.593.854,00 

INSTITuIçÕES ATENDIDAS

CALENDÁRIO DE OFICINAS CuLINÁRIAS E wORkSHOPS

FEVEREIRO

MAIO

SETEMBRO

MARçO

JuNHO

OuTuBRO

ABRIL

AgOSTO

NOVEMBRO

 arroz

 pratos rápidos e práticos

Festas inFantis  
com sustentaBilidade

chocolates para páscoa

cupcakes sustentáveis

Banana

veGetarianismo

COUVE-FLOR

soJa

*apêndice 2



ATS 
O Projeto Pedagógico ATS (Alimentando a Transfor-
mação Social) foi patrocinado pela Fundação Ary-
max, que fez com que conseguíssemos atingir 2.814 
alunos, disseminando um novo olhar a essas crianças 
e adolescentes sobre o desperdício de alimentos e o 
conceito de Aproveitamento Integral dos Alimentos.

5
11

DE 03 A 17 ANOS

2.814

Escolas
públicas do 
município de 
São Paulo

Total de 
atividades 
(Palestras 
e oficinas 
atrapalhadas)

DIAS

Idade das 
crianças e 

adolescentes 
atendidos

TOTAL DE 
ALuNOS 

ATENDIDOS
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EVENTOS
Disseminação de conceito e 
captação de recursos

Premiações e participação em 
eventos externos

Captação de recursos e 
disseminação de conceito

Palestras

Oficinas culinárias

Apresentações teatrais infantis

Palestras

10

5

3

3

5

9

3

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

SUSTENTABILIDADE
 

PROJETO PEDAGÓGICO - ALIMENTANDO 
A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

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.

ações de comunicação para púBlicos de interesse: 
• Nova parceria com a editora 4 Capas, que nos cedeu mensalmente 1 
página de anúncio em cada edição da revista Prazeres da Mesa; 
• Divulgação da Carta Mensal de Atividades e resultados no site da ONG;
• Desenvolvimento da newslleter OBA;
• Reforço do envio de e-mail marketing junto ao nosso público de in-
teresse, cujo objetivo foi divulgar ações institucionais e pontuais de-
senvolvidas pela ONG;
• 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;
• Intensificação das ações junto à imprensa por meio do envio de rele-
ases institucionais e também de releases sobre ações pontuais, como 
a realização do evento Mutirão de Arrecadação de Alimentos, além de 
artigos assinados por representantes da ONG;
• Divulgação intensificada da Terceira Ação (eventos, coquetel, ofici-
nas e palestras).
• Atualização do CRM para melhorias em prestação de contas e divul-
gação das ações em geral;
• Intensificação das mídias sociais como forma de disseminação de 
conceito e captação de recursos;
• Foi desenvolvida uma nova página no Google+, como forma de cap-
tação de recursos;
• Parceria com a Folha Empreendedores, com uma divulgação mensal 
das receitas da OBA de Aproveitamento Integral dos Alimentos.
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INSERçÕES 
NA MíDIA

CAPTAçãO DE 
RECuRSOS
Contamos com uma rede de parceiros e sócios contribuintes, pessoas 
físicas e jurídicas, que dão suporte financeiro para que possamos cum-
prir nossos objetivos e realizar as atividades planejadas. Além desses 
recursos financeiros, também contamos com parceiros que nos pres-
tam serviços ou ajudam a divulgar algumas de nossas ações. Conheça 
nossa rede de parceiros no Anexo A.

Também realizamos campanhas e ações para captação de recursos:

  starsocks
A StarSocks se uniu à ONG Banco 
de Alimentos no combate à fome 
e ao desperdício de alimentos 
através da campanha “Compre, 
doe”, na qual 100 kits foram cria-
dos exclusivamente para a parce-
ria. A cada compra realizada do kit 
“Box – Algodão Cru”, o valor de 
R$ 9,00 foi revertido para a ONG. 
Essa ação serviu para custear a 
operação da “Colheita urbana”.

Você compra na StarSocks e doa 

para o Banco de Alimentos. 

Coloque os pés nessa parceria e 

faça sua parte para combater a 

fome e o desperdício de alimentos!
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 coFres solidários
A Ri Happy Brinquedos e o Sonda Supermercados 
disponibilizam em suas lojas e caixas, respectiva-
mente, cofres para que seus clientes possam realizar 
doações em prol das atividades sociais da ONG Ban-
co de Alimentos.

comida para todos  
Há 10 anos, a Ticket® é parceira da ONG e, desde en-
tão, estamos juntos na campanha “Comida para to-
dos”, reforçando a causa disseminada pelo Dia Mun-
dial da Alimentação (16 de outubro) e por meio de 
ações que divulgam o trabalho de “Colheita urbana”.

Em 2011, decidimos nos unir ao Benfeitoria - uma 
plataforma de engajamento coletivo, cujo objetivo é 
fomentar ideias transformadoras. É o único site de 
crowdfunding que não pede nenhum tipo de percen-
tual. Todo o recurso arrecadado vai para as organi-
zações. É possível doar diversos valores e o doador 
ainda ganha recompensas que o farão, literalmente, 
“vestir a camisa”.

A ação foi realizada no site www.benfeitoria.com.br/
comidaparatodos. Sabemos da força do compartilha-
mento nas redes sociais e acreditamos no engaja-
mento dos internautas.

Precisávamos chegar ao valor estipulado de R$ 
30.000,00, senão a ação falharia e o dinheiro seria 
devolvido aos doadores. Com a ajuda de parcei-
ros e da Ticket, conseguimos atingir o valor de R$ 
30.770,00. Sucesso!

 nota Fiscal paulista
Somos cadastrados junto à Secretaria Estadual de Assistência e Desen-
volvimento Social - SEADS - sob nº. 6774/2009. Assim, as empresas 
que doam suas Notas Fiscais Paulistas para a ONG Banco de Alimentos 
podem se beneficiar de créditos de ICMS gerados pelas notas fiscais 
doadas para a instituição. 

A ONG Banco de Alimentou conquistou um grande parceiro: a loja 
Equus, que repassa mensalmente as notas de toda sua rede, formada 
por 42 lojas. Contamos também com a parceria de estabelecimentos e 
empresas como: Mangiare Gastronomia, Munik, Shopping Iguatemi, Al-
fredo Calçados, Luana Davidsohn Cupcakes, Melancia Roupas Infantis, 
Santo Papel e Esys Colibri, que possuem uma urna em que seus clientes 
e funcionários podem depositar as nota fiscais, para que os créditos se-
jam remetidos à ONG Banco de Alimentos. Muitas pessoas físicas tam-
bém colaboram nessa ação.



28 29

nissin mioJo 
A Nissin Miojo convidou 14 dos 
chefs mais badalados do país para 
prepararem a sua 54ª festa e, em 
25 de agosto, dia em que foi reali-
zada, chegou às livrarias de todo o 
país Meu Miojo – Receitas e Histó-
rias, com tiragem limitada de 4.000 
exemplares e preço sugerido de R$ 
39,90. O grande diferencial foi que 
toda a arrecadação dos direitos au-
torais foi doada para a ONG Banco 
de Alimentos, contribuindo para 
transformação social.

O projeto foi desenvolvido e assi-
nado pela agência F/Nazca, que de-
cidiu fazer história para comemo-
rar mais um aniversário da Nissin. 

 campanha “9 você pode”
O objetivo da campanha é con-
quistar a adesão de doações de R$ 
9,00 mensais ou 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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Jantar BeneFicente  
com alex atala e laurent suaudeau
A ONG Banco de Alimentos, em parceria com a agência Brandish Ad, Man-
giare Gastronomia e os renomados e conscientes Chefs Alex Atala e Lau-
rent Suaudeau, realizou um jantar beneficente no dia 23 de abril. 

De acordo com a presidente Luciana Quintão, o evento angariou recursos 
financeiros para que a ONG pudesse dar continuidade às suas atividades.

O jantar contou com cardápio especial elaborado pelos chefs Alex Atala e 
Laurent Suaudeau, que prepararam um arroz de cabeça de garoupa e cre-
me de aipim ao maracujá, respectivamente, finalizado com uma saborosís-
sima sobremesa à moda Mangiare. Disseminando a alimentação sustentá-
vel, os convidados foram recebidos com preparações de aproveitamento 
integral dos alimentos desenvolvidas pela própria ONG.

O evento contou com um show da cantora Mafalda Minnozzi, acompanha-
da pelo músico Paul Ricci. Os chefs e os artistas participaram voluntaria-
mente do jantar, em apoio à causa. “Atitudes e ações da ONG Banco de 
Alimentos são realmente transformadoras”, afirma Atala.

A produção e promoção do jantar ficou por conta da agência Brandish Ad. 
Um avental confeccionado especialmente para o evento e autografado por 
Atala e Laurent foi distribuído a todos os presentes.

manGiare Gastronomia

av. imperatriz leopoldina, 681,  

vila leopoldina, são paulo.
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CATHERIN

FORMAçãO E 
DESENVOLVIMENTO 
DA EQuIPE • A nutricionista Camila Kneip 

concluiu a pós-graduação em 
Gestão Pública pela Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná.
• A nutricionista Camila Rezende 
passou a integrar a equipe ONG 
Banco de Alimentos no lugar de 
Aline Rissatto, que foi trilhar sua 
carreira acadêmica.
• Alessandro Cochetti começou 
como novo colaborador da área 
de Comunicação e Eventos.
• Suelen Motta inicia o departa-
mento de Desenvolvimento de 
Novos Negócios.

ISABEL CAMILA k.

SuELENMIRIAMRODRIgO

ALESSANDRO

CARLOS

MARCELO

DANIEL

VALTER

JOSÉ CARLOS

RENAN

ALINE
CAMILA R. 
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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 ci-
dadania e trazendo um novo olhar para organização. 
No ano de 2012, aderiram ao Mutirão de Arrecada-
ção de Alimentos mais de 650 voluntários nas 21 lojas da rede Sonda 
Supermercados. A logística da arrecadação nas lojas Sonda e o armaze-
namento foram realizados em parceria com a empresa IFCO. 

A partir da participação ativa de funcionários de diversas empresas, 
como ThyssenKrupp Bilsten, Gradual Investimentos, Univida, NCR Cor-
poration, Multisolution, UPS e ONGs parceiras Futurong, de ações aca-
dêmicas PUC Jr. Consultoria e de pessoas físicas engajadas, a ação foi 
desenvolvida com sucesso. 

Além disso, contamos com uma equipe de voluntários para outras 
ações, como pesquisas, materiais gráficos, fotografias, oficinas culiná-
rias, feiras e eventos para o público em geral. CONQuISTA DE 

CERTIFICAçãO
Desde 2003, a ONG busca junto à Secretaria Nacional de Assistência 
Social a certificação de entidade beneficente de assistência social – 
CEBAS. No ano de 2012, foi agraciada pelo deferimento da concessão, 
uma grande conquista. A ONG Banco de Alimentos já possuía o título 
na esfera municipal, o Certificado Municipal de Assistência Social – CO-
MAS, entre outras titularidades, as quais podem ser verificadas em Da-
dos Institucionais.
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BALANçO 
PATRIMONIAL
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em Reais)

ATIVO
Nota  

Explicativa 2012 2011

Circulante

Caixa e bancos 983 1.071

Aplicações financeiras 3 13.856 141.811

Impostos a recuperar 13 279

Outros créditos 1.656 8.839

Despesas do exercício seguinte 11.724 9.837

28.232 161.837

Imobilizado líquido 4 97.817 137.808

Intangível 5.310 4.536

103.127 142.344

TOTAL DO ATIVO 131.360 304.181

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL
Nota  

Explicativa 2012 2011

Circulante

Fornecedores 1.996 14.083

Empréstimos e financiamentos 5 63.000 5.713

Impostos e contribuições a recolher 3.110 2.610

Obrigações trabalhistas 6 60.651 48.032

Outras contas a pagar 10.879 9.280

139.635 79.718

Patrimônio social

Patrimônio social 9 335.163 335.163

Intangível (343.438) (110.700)

(8.275) 224.463

TOTAL DO PAssIVO e DO PATrImônIO sOCIAL 131.360 304.181

as notas explicativas da administração são parte inteGrante das demonstrações contáBeis.
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DEMONSTRAÇõES DOS DÉFICITS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (em Reais) 

Nota  
Explicativa 2012 2011

Receita com doações 7 537.513 637.672

Receita com doação de alimentos 2.2.6 1.818.727 1.818.631

Receita prestação de serviços 30.120 12.562

(=) Total da receita 2.386.360 2.478.865

(-) Custo na distribuição de alimentos 2.2.6 (1.818.727) (1.818.631)

567.633 650.234

(+/-) Despesas e receitas operacionais

Gerais e administrativas 8 (848.858) (804.087)

Tributárias (15.785) (16.769)

Resultado financeiro 5.171 18.031

Outras receitas e despesas 59.100 41.890

(800.372) (760.935)

(=) DéfICIT DO exerCíCIO (232.738) (110.700)

DEMONSTRAÇõES DAS MUTAÇõES DO PATRIMÔNIO SOCIAL (EM REAIS) 

Patrimônio
social

Superávit/
déficit  

acumulados Total

saldos em 31 de dezembro de 2010 286.840 48.323 335.163

Transferências 48.323 (48.323) -

Superávit do exercício - (110.700) (110.700)

saldos em 31 de dezembro de 2011 335.163 (110.700) 224.463

Déficit do exercício - (232.738) (232.738)

saldos em 31 de dezembro de 2012 335.163 (343.438) (8.275)

as notas explicativas da administração são parte inteGrante das demonstrações contáBeis.
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DEMONSTRAçõES DOS FlUxOS DE CAIxA - MéTODO INDIRETO 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (em Reais) 

2012 2011

Déficit do exercício (232.738) (110.700)

Ajustes

Depreciação e amortização 44.054 44.030

44.054 44.030

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Variação nas contas patrimoniais

Outros créditos 7.183 (6.754)

Impostos a recuperar 266 (279)

Despesas do exercício seguinte (1.887) 2.184)

Fornecedores (12.087) 3.167

Obrigações trabalhistas 12.619 (2.657)

Impostos e contribuições a recolher 500 606

Outras contas a pagar 1.598 (4.358)

(=) Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (180.491) (74.762)

as notas explicativas da administração são parte inteGrante das demonstrações contáBeis.

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

(-) Aquisições de imobilizado e intangível (4.838) (2.296)

(=) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (4.838) (2.296)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

(+) Aquisição de empréstimos, líquido 57.287 2.785

(=) Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos 57.287 2.785

(=) Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (128.043) (74.273)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 142.882 217.155

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 14.839 142.882

(=) Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (128.043) (74.273)



42 43

aquisição deduzido da depreciação calculada pelo 

método linear, e reconhecida no resultado do exer-

cício, conforme Nota Explicativa nº 4.

2.2.5.Destinação de recursos

Os recursos da entidade foram integralmente aplica-

dos em suas finalidades institucionais e pagamentos 

de despesas intrinsecamente ligadas a sua operação.

2.2.6.Distribuição de alimentos

As rubricas ”Receita com doações de alimentos e 

Custo na distribuição de alimentos” registram a va-

lorização econômica dos 421.716 quilos (399.588 

quilos em 2011) de alimentos arrecadados e dis-

tribuídos no período base de 2012 para entida-

des beneficiadas totalizando a importância de R$ 

1.818.727 (R$ 1.828.631 em 2011) a preço médio 

de mercado.

3. APLICAções fInAnCeIrAs

2012 2011

BNY Merlon Arx FI Ref DI 124 27.250

Bradesco – CDB 3.070 -

Itaú – CDB/Compromissada 2.031 93.745

Itaú – Aplic. Aut. Mais 8.631 20.816

13.856 141.811

As aplicações financeiras são mantidas com instituições 

de primeira linha para minimizar o risco de crédito, sen-

do classificadas como mantidas para negociação e tendo o 

rendimento reconhecido no resultado do período.

4. ImObILIzADO

2012 2011

Móveis e utensílios (a) 65.501 61.483

Instalações (a) 1.895 1.895

Veículos (b) 270.989 270.989

Computadores e periféricos (b) 2.827 2.827

 (-) Depreciação acumulada (243.395) (199.386)

97.817 137.808

Taxa anual de depreciação: 

(a) 10%;

(b) 20%.

5. emPrésTImOs e fInAnCIAmenTOs

Empréstimo efetuado pela Diretora Sra. Luciana Chinaghia 

Quintão sem cobrança de juros com vencimento para se-

tembro de 2014.

6. ObrIgAçõesTrAbALhIsTAs

2012 2011

INSS e FGTS 14.708 8.991

Salários a pagar 17.921 8.181

Provisões para férias e encargos 28.022 30.860

60.651 48.032

7. reCeITAs COm DOAções

2012 2011

Pessoa física 146.829 8.991

Pessoa jurídica 146.829 8.181

Convênio de patrocínio 111.500 30.860

537.513 637.672

NOTAS ExPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO  
àS DEMONSTRAÇõES CONTáBEIS 
Exercícios findos em 31 de dezembro  

de 2012 e 2011 (Em Reais)

1. COnTexTO OPerACIOnAL

O Banco de Alimentos Associação Civil sem fins lucrativos, 

constituída em 30 de março de 1998, o qual tem como ob-

jetivo 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 alimen-

tos para destinação as pessoas não economicamente ati-

vas, que vivem em insegurança alimentar;

• Execução de trabalhos científicos em saúde pública e 

realização de censos antropométricos, abrangendo a po-

pulação assistida por meio de convênios com faculdades 

de nutrição;

• Promoção de cursos, palestras, seminários e 

workshops para conscientização da sociedade em rela-

ção aos problemas contemporâneos políticos, ambien-

tais e sociais.

2. APresenTAçãO DAs DemOnsTrAções COnTábeIs e 

PrInCIPAIs PráTICAs COnTábeIs 

2.1. Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão 

sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na 

ITG 2002 – Entidades sem finalidades de lucros, aprovada 

pela Resolução CFC no 1.409 de 21 de setembro de 2012, 

pelo Comunicado Técnico CTG 2000, aprovado pela Reso-

lução CFC no 1.159 de 13 de fevereiro de 2009, que revo-

ga revogando as Resoluções do CFC nos 837/99, 838/99, 

852/99, 877/00, 926/01 e 966/03, e também pela atra-

vés da NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Mé-

dias Empresas, para os aspectos não abordados pela ITG 

2002 – Entidade sem finalidade de lucros.

Estas demonstrações contábeis são as primeiras prepara-

das de acordo com o ITG 2002 – Entidade sem finalidade 

de lucros. Não foram identificados efeitos significativos 

de adoção inicial desta norma. Portanto, as demonstra-

ções contábeis em 1o de janeiro de 2011 não estão sen-

do reapresentadas.

Na elaboração das demonstrações contábeis, é neces-

sário utilizar estimativas para contabilizar certos ati-

vos, 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 varia-

ções em relação às estimativas.

2.2. Principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas na elabora-

ção dessas demonstrações contábeis estão descritas a 

seguir:

2.2.1. Apuração do superávit ou déficit

As receitas - doações, contribuições, patrocínios e au-

xílios - e despesas são reconhecidas respeitando os 

princípios fundamentais de contabilidade, em espe-

cial os princípios da oportunidade e da competência, 

sendo confrontadas as receitas e despesas corres-

pondentes.

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 rendi-

mentos auferidos até a data do balanço.

2.2.4.Ativo imobilizado

O ativo imobilizado está demonstrado ao custo de 
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8. DesPesAs OPerACIOnAIs gerAIs e ADmInIsTrATIVAs

2012 2011

Pessoal 416.620 435.718

Aluguel 52.929 48.014

Depreciações e amortizações 44.054 43.984

Manutenção de veículos 27.653 21.222

Seguros gerais 12.679 15.893

Telefone 26.480 22.038

Outras despesas 268.443 217.218

848.858 804.087

9. PATrImônIO sOCIAL

O patrimônio social é formado pelo superávit ou déficit 

acumulados da entidade desde sua fundação.

10. eVenTOs subsequenTes

Não ocorreram até a presente data eventos que pudessem 

alterar de forma significativa as demonstrações contábeis, 

bem como as operações da entidade.

11. COberTurA De segurOs (nãO AuDITADO)

A cobertura de seguros é determinada de acordo com 

orientação obtida de especialistas, segundo a sua nature-

za, sendo considerada pela Administração

como adequada para cobrir eventuais perdas para o patri-

mônio da entidade em caso de sinistro.

12. InsTrumenTOs fInAnCeIrOs

A entidade não efetua aplicações de caráter especulativo 

em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.

12.1. 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 simila-

res aos de mercado.

12.2. Contas a receber, outros ativos e passivos circulantes

Os valores contabilizados aproximam-se dos valores de 

mw  ercado na data de encerramento do período, consi-

derando-se a sua natureza e seus prazos de vencimento.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 

fundamentar nossa opinião com modificação.

BASE PARA OPINIÃO COM RESSALVA SOBRE AS DEMONSTRAÇõES CONTáBEIS

A entidade apresenta, em 31 de dezembro de 2012, patrimônio social negativo no 

valor de R$ 8.277, em virtude do déficit do exercício, o que pode prejudicar sua 

continuidade operacional. As demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 

2012 não incluem nenhum ajuste relativo à realização e classificação dos valores 

de ativos ou aos valores e à classificação de passivos que seriam requeridos na 

impossibilidade de a entidade continuar operando.

OPINIÃO COM RESSALVA SOBRE AS DEMONSTRAÇõES CONTáBEIS

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito no parágrafo ‘Base 

para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis, as demonstrações 

contábeis acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos re-

levantes, a posição patrimonial e financeira do Banco de Alimentos Associação 

Civil, em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus 

fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas con-

tábeis adotadas no Brasil.

OUTROS ASSUNTOS

AUDITORIA DOS VALORES CORRESPONDENTES AO ExERCíCIO ANTERIOR

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, apre-

sentados para fins de comparação, foram anteriormente auditados por nós, onde 

emitimos relatório sem modificações em 27 de maio de 2012.

São Paulo, 12 de abril de 2013.
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DADOS 
INSTITuCIONAIS
DIRETORIA
2010 - 2013

presidente

Luciana Chinaglia Quintão

secretário

Rogério Pires da Silva

associado Fundador

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 assessora da presidência

Isabel Toni Ginefra Marçal

administrativo Financeiro

Miriam Fiss Abram

coordenadora de proJetos educacionais

Aline Rissatto/ Camila Rezende Folegatti

coordenadora de nutrição

Camila Kneip

comunicação e eventos

Catherin Sosa Rodriguez / Alessandro Cochetti

coordenador de tecnoloGia da inFormação

Rodrigo Marras

estaGiários de nutrição

24 estagiários (em média, 6 a cada 3 meses)   

motoristas

Carlos Pardin 

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

ASSESSORIAS

Jurídica

Cahali Advogados

contáBil

Meta Assessoria Contábil

aGência de comunicação

Brandish Ad

assessoria de imprensa

E3 Comunicação&Marketing

auditoria

BDO RCS Auditores  
Independentes SS

puBlicitária

Multisolution

TíTuLOS
• Utilidade Pública 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.

• Certificação das Entidades Beneficentes de 
Assistência Social “CEBAS”, sob certificado de 
inscrição n°1029/2012-CGCEB/DRSP/SNAS/MDS

PRÊMIOS
Selo Organização Parceira do Centro de 
Voluntariado de São Paulo, edição 2011/2012.
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CAFÉZINHO

APÊNDICE 1
arrecadação pontual

André Lacerda 8

Ajinomoto 1

Alessandra 18,40

Amor aos Pedaços 146,84

Ana Paula 15

Atento - Antártica 69,50

Atento - Bairro do Limão 21

Atento - Belém 312

Atento - Liberdade 150

Atento - Líbero Badaró 183,50

Atento - Morumbi 11

Atento - República 16,20

Atento - Sabará 100

Atento - Santana 650

Atento - Santo André 56

Atento - São Bernardo 180

Atento - Vila Mariana 8,70

Camila Kneip 0,50

CFM. Mendonça 1.430

Choça Espiritualista Guardian da Luz 229,99

Clube do Sol Quadrado 78.00

Cons. Reg de Medicina Veterinária 76,60

Cosmotec 115

Disnel 30

Empório FDV Com. Prod. 36,80

Faculdade Oswaldo Cruz 25

Ferrero 520,13

Ferrero do Brasil 450

Frato 549,50

Gikovate 85

Instituto Via de Acesso 735.70

Jedal Redentor 745

Kinder Kampus 211

Lilian Stefanin Cano 165

Luciana Quintão 10

Manuela Teixeira de Jesus 10

Mathapy Rosa 31

Metodista 382,20

Mutirão de Arrecadação de Alimentos 13.269,72

Pedra Branca - IFCO Perecíveis 50

Pernambucanas 819,31

Pindura Solidária 80,25

Priscilla Munhoz Paulino 70

Printec 8

Restaurante Bonde Paulista 60

Restaurante Carlota 20,59

Restaurante Caroline 36,69

Restaurante Las Chicas 25,23

Restaurante Quattrino 29,06

Restaurante Tatou 14,25

Sener 158

Silvia PUC 5,10

SIM Alimentos 121

Sindicato dos Corretores de Imóveis 69,50

Sonda Mutirão 13.616,00

Total 36.316,25

kG 

arrecadados
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APÊNDICE 2
TRABALHOS ACADÊMICOS

orientação direta em parceria com o centro universitário são camilo:
FONSECA, Danielle Cristina Fonseca*; MOREIRA, ligia Cristina*; RODRIGUES, Sara de Almeida*; KNEIP, 
Camila**; GALANTE, Andrea***. Desenvolvimento de um cardápio com preparações culinárias a base de 
casca de abacate, 2012.

*Acadêmicas do curso de nutrição do Centro Universitário São Camilo

**Supervisora da ONG Banco de Alimentos

*** Supervisora do Centro Universitário São Camilo

MElO, B.C.*; FREIRE, C.A*¹; SIlVA, R.C.*; KNEIP, C.M.**; GAlANTE, A.P.***.  Desenvolvimento de preparação 
culinária com entrecasca de maracujá, 2012.

*Acadêmicos do curso de nutrição do Centro Universitário São Camilo

**Supervisora da ONG Banco de Alimentos

*** Supervisora do Centro Universitário São Camilo

CARNElOSSO, B.de H.*; MESSIAS, M.M.*; MORANDI, M.N.*; KNEIP, C.M.**; GAlANTE, A.P.***.  Análise 
sensorial e comparativa da mousse com entrecasca de melancia, 2012.

*Acadêmicos do curso de nutrição do Centro Universitário São Camilo

**Supervisora da ONG Banco de Alimentos

*** Supervisora do Centro Universitário São Camilo

lAMAS, Bruna*; PORTINO, Juliana*; VRISSIS, Mariana*; CANTAGAllO, Paula*; DAKESSIAN, Thaís*; KNEIP, 
Camila**; DOCE, Mariana***. Avaliação do perfil nutricional de crianças e adolescentes de uma instituição 
beneficente do município de São Paulo, 2012.

*Acadêmicos do curso de nutrição do Centro Universitário São Camilo

**Supervisora da ONG Banco de Alimentos

*** Supervisora do Centro Universitário São Camilo

ROBEIRO, Ana*; MURATA, Claudia*; KNEIP, Camila**; DOCE, Mariana***. Avaliação da utilização das doações 
recebidas por uma Instituição beneficiada pela ONG Banco de Alimentos, 2012.

*Acadêmicos do curso de nutrição do Centro Universitário São Camilo

**Supervisora da ONG Banco de Alimentos

*** Supervisora do Centro Universitário São Camilo

HASBANI, Evelin*; CRISTINA, Jéssica*; SANDOVAl, Tamara*; KNEIP, Camila**; DOCE, Mariana***. Diagnóstico 
da situação dos serviços de alimentação e nutrição das penitenciarias do Estado de São Paulo, 2012.

*Acadêmicos do curso de nutrição do Centro Universitário São Camilo

**Supervisora da ONG Banco de Alimentos

*** Supervisora do Centro Universitário São Camilo

traBalhos desenvolvidos por outras universidades/escolas:
Aluna do curso técnico de nutrição da FATEC.

APÊNDICE 3
instituições atendidas

1. AACC - Associação de Apoio à 
Criança com Câncer

2. ABCD Nossa Casa -  
Associação Beneficente à  
Criança Desamparada

3. ACTC - Assoc. Assist. à  
Criança e Adolesc. Cardíaco 
Transplantado do Coração

4. Arsenal da Esperança - 
Associação Assindes Sermig

5. Asilo São Vicente de Paulo

6. Associação Benção de Paz

7. Associação Feminina  
Vila Alpina

8. Associação Menino Deus

9. Associação Pró-Brasil

10. C.C.A. Paulo de Tarso

11. C.C.A. São Francisco  
das Chagas

12. Casa Assistencial  
Amor e Esperança

13. Casa da Terceira Idade  
Tereza Bugolim

14. Casa de Apoio Raio de Luz

15. Casa de Assistência Filadélfia
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16. Casa de David

17. Casa de Lucas

18. Casa de Saúde Sta.  
Marcelina - Centro de Ed. Infant. 
Monsenhor Luis Biraghi

19. Casa Hope

20. Casa Taiguara

21. Casa Transitória  
Fabiano de Cristo

22. CEI Aconchego

23. Centro de Ação Social  
Espaço livre

24. Centro de Serviços 
João Moura

25. Centro Espírita Irmãos  
de Batuíra

26. Centro Infantil Santa 
Marcelina

27. Centro Juvenil Salesiano  
Dom Bosco

28. Centro Social Nossa  
Senhora do Bom Parto

29. COTIC- Centro  
Organizacional de Tratamento 
Intensivo á Criança

30. Creche AMAS Tucuruvi 

31. Creche Mariana Sala

32. Creche Santa Ana

33. Creche Santo Expedito

34. CREN- Centro de  
Recuperação e  
Educação Nutricional

35. Futurong

36. Hospital Santa Marcelina

37. IAM- Instituição  
Assistencial MEIMEI

38. Instituição Assistencial  
Anália Franco

39. Instituição Beneficente 
Univida

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. Nossa Escola Perdizes

46. Obra Beneficente e Assist.  
São José

47. Parceiros da Criança

48. Passo a Passo

49. Pequeno príncipe

50. Pousada Luz Divina

51. Reciclar

APÊNDICE 4
 
EVENTOS PúBLICOS EM gERAL

desenvolvimento institucional
Disseminação de conceito e captação de recursos

Prêmio Folha Empreendedores;
Presentes na edição TEDxCampos;
Presentes no evento Virada Sustentável no Mercado Municipal de São Paulo;
Presentes com cofrinhos na 1ª Edição do Menu Sustentável, evento  

da Virada Sustentável;
Participamos da Feira do Meio Ambiente no Centro Universitário SENAC;
Lançamento do livro da Nissin: Meu Miojo – Receitas e Histórias;
Evento no Fazenda Vila Nova para captação de recursos;
7° Mutirão de Arrecadação de Alimentos em 21 lojas da rede Sonda de supermercados;
Dia do voluntariado Lilly;
Coquetel do Prêmio Castello Branco organizado pela ESPM.

Premiações e participação em eventos externos
Presentes na 7ª edição do Congresso GIFE;
50º GESC da fundação Instituto de Administração;
Apresentação do projeto no GESC;
Participamos da 4ª Edição do Festival Latino Americano de Captação de Recursos em SP; 
Participamos da Mesa Redonda ocorrida na POLI sobre Logísticas Humanitárias.

sustentaBilidade
Captação de recursos e disseminação de conceito

12ª Edição do Bazar do Bem Possível no Clube Pinheiros;
Bazar Do Bem possível;
Bazar no evento Mesa São Paulo.
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Palestras
Palestras para Votorantim;
Palestra no Centro Universitário SENAC;
Palestra para o Sebrae em São José dos Campos.

Oficinas culinárias
Oficina culinária na Saber com Sabor;
Oficina show e degustação no evento Degustar;
Oficina culinária na Saber com Sabor;
Oficina show no evento Equipousada em Maresias; 
Oficina culinária show no Semana Mesa SP.

PROJETO PEDAGÓGICO - ALIMENTANDO A 
transFormação social

Apresentações teatrais infantis
ATS nas escolas Santa Marcelina e Playpen;
ATS pat rocinada pela fundação ARYMAx  

(EMEF’s Huberto Dantas e  Dilermando Dias);
ATS na escola Playpen da Cidade Jardim; 
Participamos do 3°Festival Esportivo Hurra!;
ATS patrocinada pela fundação ARYMAx  

na EMEF Dilermando Dias;
ATS patrocinada pela fundação ARYMAx EMEI’s  

Pedro de Toledo e Noemia Ippolito;
ATS pela SANOFI para EMEF José Dias de Silveira;
Palestra e ATS para Porto Seguro;
Palestra e ATS no CEU Navegantes.

Palestras
Palestra no IV Seminário de Alimentação  

Escolar em Juiz de Fora;
Palestra e ATS no CEU Navegantes;
Palestra e ATS para Porto Seguro.

APÊNDICE 5
inserções em mídia
Economia e Negócios,  

da Record News;

Portal ECO Desenvolvimento;

Revista Viva Saúde;

Blog Consumo com Atitude 

acompanhou um dia de Colheita 

Urbana; 

Blog Consumo com Atitude;

Revista Sabores Ajinomoto,  

“Sabor de ponta a ponta”;

Folha.com, no caderno  

Empreendedor Social;

Revista Ciências Sociais;

Mídias aeroportuárias Grupo  

Kallas e Markplan;

A Revista Metrópole;

Revista Por Exemplo, na reportagem 

“É gostoso e faz bem”.;

Blog Social Dudu Pacheco;

Blog Estadão.com;

Guia do Profissional de  

Hotelaria e Restaurantes;

Blog Cesar Giobbi;

Promoview;

Portal UOL, Brasílico:  

a gastronomia na web;

Revista Alta Gastronomia;

Coluna Sonia Racy, no Estadão;

Portal de Notícias Senado Federal;

Portal R&, Entretenimento,  

blog Cris Arcangeli.

Revista Dia a Dia;

O programa Sociedade  

Solidária, da Boa Vontade TV;

Programa de televisão Ultrafarma;

Rádio Iguatemi AM;

Rádio Capital;

Revista da Cidade, da TV Gazeta;

Jornal O Estado de São Paulo, 

impresso e eletrônico;

Jornal Folha de São Paulo, Caderno 

Comida, impresso e eletrônico;

Revista Época São Paulo;

Revista Veja São Paulo;

Revista Gastronomia e Negócios;

Site Basílico Gastromonia; 

Band.com;

Alpha FM;

Jornal O Estado de São Paulo;

Espaço Itaú de Cinema;

A Revista Dia %;

RedeTV News;

TV Aparecida;

Jornal Estado de Minas;

TV Canção Nova;

Folha de São Paulo, Caderno 

Empreendedor Social;

Revista Prazeres da Mesa;

Site “Bolsa de Mulher”;

Revista Pais e Filhos;

Site Daquidali;

TV Mackenzie.

ANEXO A   
PARCEIROS

investidores sociais
Instituto General Motors

Ticket Accor Services

Sociedade Beneficente  

Conte Comigo (Ri Happy)

Fundação Arymax

Vitacon

RUAA

Tatá Cury Gastronomia

Sócios contribuintes (pessoas físicas)

colaBoradores
Brandish Ad

E3 Comunicação&Marketing

Ikeda Internet Software

Multisolution

Repense

Devolve

Vinea

Pare Bem

doadores de alimentos
Alcides Fuzita

All Green

Amor aos Pedaços

Banco CEAGESP de Alimentos

Benedito Gishifu

Central Frutas

Claudio Makoto Kikuti

Conselho Regional de Medicina 

Veterinária de São Paulo  

(CRMV-SP)

Danone

Edson Prado

Edson Suenaga

Ferrero do Brasil

Flavio Yazawa

Fresh Start- Vally

Galeria dos Pães

Gikovate

Grupo Pão de Açúcar

Hiroshi Shintate

Jedal

José Rodrigues Lares

Leonardo Itiro

Luana Davidsson

Luis Morishita

Maná Frutas

Massuki Okada

Paulo Shintate

Pernambucanas Solidária

Pizzicato

Polengel

Qualiprime

Sacolão Santo Amaro

Sindicato dos Corretores de Imóveis 

no Estado de São Paulo (Sciesp)

Sonda Supermercados

Stevan Wirthmann

TECAM

Tipsy Cake

Tok Take
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Vegetais Processados

Wickbold

Apoiadores

Airin 

Alfredo Calçados 

Allbags 

Ateliê da Vovó

Auto Posto Duque

Barmirê

Bazar Rosa 

Binky

Becker Calçados

Cacau Show

Cafeteria Star West

Casa D’ora Emporio 

Casa São Jorge 

Cocorico

Dinamico

Doce Café

Donabella Emporio e Comidaria 

Easys

Editora Boccato

Empada Brasil 

Equus

Fam Pupille

Flying Sushi

G. Vert Beauty Salon

HPS 

IFCO

JU e Já

Letras e Formas Sebo 

Liquido 

Luana Davidsohn Cupcakes

Luma Clinica Veterinária 

Mangiare Gastronomia

Mazzali

Melancia Roupas Infantis

Mica

Munik

Nissin Miojo

O+N

Padaria Euroville

Padaria Santa Marcela

Pauta Papelaria 

Ponto 30 

Portal das Perdizes 

Prazeres da Mesa

Proinveste 

Questo Caffe

Restaurante Mouriscos Forneria 

Restaurante Sabor Brasil

Santo Papel

Shopping Iguatemi

Sissi Boutique 

Super Grill 

Tatá Cury Gastronomia

Wise Way Modas

Vinho do Bom

Yen - Restaurante japonês

Yoi Vila Mariana 

Educacionais

Centro Universitário São Camilo

onGs e institutos
Doutores da Alegria

Instituto Via de Acesso

Portal da ajuda

à equipe do mutirão 
de arrecadação de 
alimentos:
A toda a equipe de voluntariado do 

nosso Mutirão de Arrecadação de 

Alimentos anual, representados aqui 

por seus líderes de equipe: Carolina 

Gonzalez; Claudia Bressane e Denis 

Boim Ruiz da IFCO; Carla Copetti da 

Esys Colibri; Luciana Maria, Ana Paula 

Santos e Ana Paula de Lima da Univi-

da; Fabiane de Poli, Iracema da Futu-

rong; Jairo Gomes; Liliane Souza e Ja-

naina Pereira da Thyssenkrupp; Lyvia 

Rodrigues; Marcelo Gothardo; Márcio 

Shihomatsu; Natália Esteves; Patricia 

Santilli; Renata Borges da Multisolu-

tion; Renato Bello; Rosimar dos San-

tos da Gradual Investimentos. Assim 

como toda a equipe da rede de super-

mercados Sonda, e, principalmente 

aos gerentes e funcionários de cada 

loja, sem os quais não poderíamos 

realizar essa ação. Outra participação 

indispensável foi a da IFCO, realizan-

do a logística de retirada nas 19 lojas 

e o armazenamento dos alimentos. 

Agradecemos também Guilermo Pan-

do e Claudia Bressane, responsáveis 

por essa parceria.

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), Alfredo dos Santos Junior e toda a equipe e os participantes do 

50º GESC da FIA, Ariana Garcia Simões Costa, Ana Lúcia Vilela, Antônio Vale, André Bocca-

to, Andrea Galante, Benny Goldenberg, Cassio Aoqui, Claudia Cahali, Clami Móveis, Daniel 

Bertuzzi Villela, Daniel Feffer, Davi Morilla, David Hertz, Diego Alexandre Avelino, Dennis 

Giacometti, Danilo Avanco, Eduardo Boccuzzi, Emiliano Boccato e toda equipe da Editora 

Boccato, Emerson Silva (do Restaurante Week), Escola Stance Dual, Fabio Faiwichow, Fer-

nanda Suplicy, Felipe Burattini e toda equipe Brandish Ad, Fernando Antonio de Lara Pereira, 

Fernando Silvestre do Restaurante Vegetariano Maha Mantra, Flavio Passos, Fabiana Mach-

bal, Heber Garcia, Geroge Gabanyi, Georges Schnyder e toda equipe da Prazeres da Mesa, 

Gilberto Barricatti, Gilberto Coelho, Ivan Hannickel, Juliana Burattini, Jorge Feffer, José Efro-

movich, José Luis Castro Lima, Jorge Morilla Julio César Lopes e toda 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 equipe do Mesa Brasil, Luciana  Alves, Luana Azeredo, Mari Emanouelidis, Marcia Scalli, 

Marcos Rizzo, Maria Cecilia Rossi, Maria Cristina Rubim, Maria Helene Bronowrki, Maria Inês 

Rodrigues, Mariana Doce, Monica Muller, Monica Rosales, Patrícia Giordano Kopieczyk e toda 

equipe do Ajuda Alimentando, Paulo de Tarso, Paloma Jacintho de Paula, Rachel Añón, Ricar-

do 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 e toda equipe da Vinea, Willian da Silva, Wellington Nogueira, Daiane Carina de Paulo 

e Heraldo Firmino (do Doutores da Alegria). 

aos prestadores de serviço que Fazem a diFerença:
Aos palhaços que nos ajudam a tornar as apresentações infantis mais lúdicas e interessan-

tes: Adonai Bezerra, Carolyn Ferreira e Vinicius Ramos. E a nossa chef Paloma Zaragoza, que 

também é voluntária, sempre presente e disposta a levar nosso conceito adiante.
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PAbx: (11) 3674-0080 
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www.bancodealimentos.org.br

MuDE A REALIDADE 
DA FOME E DO DESPERDíCIO.


