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5APRESENTAÇÃO

Desde o início da pandemia, o Grito dos Excluídos 
Continental, a Semeando e o MDF (Movimento de 
Defesa do Favelado), com apoio de CAFOD (Agência 
Católica para o Desenvolvimento), vem somando 
esforços para amenizar a fome de milhares de famí-
lias. Embora a vida busque retomar o seu ritmo, o 
cenário de miséria é visível nos grandes centros e nas 
periferias. Chega a ser incoerente que em um país tão 
rico como o Brasil, 33 milhões de pessoas estejam em 
situação de extrema pobreza e 155 milhões de bra-
sileiros comem mal porque uma Cesta Básica custa 
em média R$ 760,00.1 Retrocedemos à década de 90 
e voltamos a mobilizar esforços da sociedade civil e 
dos movimentos sociais para garantir o básico para a 
sobrevivência da vida humana. 

A fome é o maior desafio hoje, pois a insegurança ali-
mentar e a desnutrição na era da Covid-19 projetaram 
ainda mais as injustiças. O Papa Francisco disse na 
Organização das Nações Unidas (ONU) que “produzi-
mos comida suficiente para todas as pessoas, mas 
muitas ficam sem o pão de cada dia. Isso ‘constitui 
um verdadeiro escândalo’, um crime que viola direitos 
humanos básicos. Portanto, é um dever de todos extir-
par esta injustiça por meio de ações concretas, boas 
práticas e com políticas locais e internacionais ousa-
das.” O Papa ainda nos alerta que temos a responsabi-

lidade de realizar o sonho de um mundo onde o pão, a 
água, os remédios e o trabalho fluam em abundância 
e cheguem primeiro aos mais necessitados. 

Por isso, questionamos se a desigualdade social é um 
problema econômico ou uma opção de governo que 
não prioriza o seu povo.  Afinal, 1% dos mais ricos 
ganha 38,4 vezes mais renda do que 50% da popula-
ção mais pobre. Se um governante governa para man-
ter este nível de desigualdade, sempre haverá pessoas 
passando fome. Daí, a necessidade de Programas e 
Políticas Sociais, até que possamos romper com esta 
distância enorme entre ricos e pobres.

Hoje nós temos no CadÚnico (Cadastro Único) do 
governo federal cerca de 36,3 milhões de famílias. 
Isso significa mais de 87 milhões de pessoas. Mas, 
metade das pessoas em situação de rua no Brasil não 
tem registro no CadÚnico do governo federal2 e não 
consegue acesso a benefício nenhum. Ou seja, além 
das políticas estarem voltadas a favorecer os 1% dos 
mais ricos, falta um olhar carinhoso e comprometido 
do Governo atual para garantir direitos básicos as 
populações sem renda. 

É dentro deste contexto que o Grito dos Excluídos 
Continental, a Semeando e o MDF, com apoio de 

CAFOD, vem trabalhando. Auxiliar famílias com proje-
tos assistenciais que amenizem a fome e, ao mesmo 
tempo, fazer incidência política para garantir trabalho 
e emprego, educação e saúde com qualidade, recupe-
ração do trabalhador rural para a produção de alimen-
tos e a participação e controle social da população 
nas políticas públicas. Somos sabedores dos nossos 
deveres. Mas ainda nos cabe muita luta para garantir 
nossos direitos.

Portanto, mais do que prestar constas, este relató-
rio pretende alertar para um cenário social recente e 
chamar a atenção para um problema histórico de dis-
tribuição de renda do país. Enquanto não resolvermos 
esta questão, a economia pode apresentar melhoras, 
mas na ponta, sempre estarão os pobres.

Seguiremos contando com o apoio de todos e todas 
que acreditam e trabalham por uma economia a ser-
viço da Vida.

LUCIANE UDOVIC 
Presidente da Associação Grito dos Excluídos Continental 

Por Trabalho, Justiça e Vida

1   Fonte: DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos/2022). 
2   Fonte: Universidade Federal de Minas Gerais 2022
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Antes do início da pandemia, em janeiro de 2019,  a 
cidade mais rica do país tinha 412.337 famílias em situ-
ação de extrema pobreza. Em janeiro de 2020, subiu 
para 450.351, um aumento de 9,21%.  Em janeiro de 
2021, 473.814 famílias estavam nesta situação. Em 
janeiro deste ano foram registradas 619.869 famílias, 
aumento de 30,82%. 

Todavia, os números só crescem. De acordo com a 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social, a partir de registros do CadÚnico, em abril 
deste ano chegamos a 654.103 famílias vivendo em 
situação de extrema pobreza - um aumento de 5,52% 
desde janeiro. 

Variação na cidade 
de São Paulo
Por famílias

O CadÚnico -  Cadastro Único - é um conjunto 
de informações sobre as famílias brasileiras 
em situação de pobreza e extrema pobreza. 
Essas informações são utilizadas pelo Governo 
Federal, pelos Estados e pelos municípios para 
implementação de políticas públicas capazes de 
promover a melhoria da vida dessas famílias.

Também, é a partir do Cadastro que as pessoas 
em situação de vulnerabilidade recebem os 
benefícios sociais já existentes.

Fonte: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

JAN 2019 JAN 2020 JAN 2021 JAN 2022 ABRIL 2022

+9,21% +5,20%

+30,8% +5,52%

412.337
450.351 473.814

619.869 654.103
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INVISÍVEIS

De acordo com uma pesquisa da Universidade Federal 
de Minas Gerais, este número é ainda maior. Isso por-
que metade das pessoas em situação de rua no país 
não está inscrita no Cadastro Único do governo federal. 
Portanto, não tem acesso a políticas sociais existen-
tes, como o Auxílio Brasil e o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC). 

Estes dados desatualizados também criam divergên-
cias entre pesquisas sobre esta população. Os núme-
ros oficiais subestimam a realidade e impossibilitam 
um retrato fiel, de modo que se torna impossível criar 
políticas sociais de longo prazo. 

O único consenso entre as pesquisas é de que houve 
um brutal aumento da população em situação de rua 
nos últimos anos na cidade de São Paulo. Entretanto, 
para a Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social (SMADS), 31.884 pessoas se 
encontram em situação de rua na capital paulista. Em 

seu último Censo da População em Situação de Rua, 
houve um aumento de 7.540 pessoas ou 31%, em rela-
ção ao Censo anterior, de 2019. Isso contando também 
quem pernoita em abrigos. Levando em consideração 
apenas os que ficam o tempo todo na rua, o aumento 
registrado pelo Censo é ainda maior: 54%. 

O número de barracas, classificadas como moradias 
improvisadas, cresceu 330% em 2021. No recenseamento 
de 2019, eram 2.051 pontos abordados com barracas 
improvisadas. Em 2021, foram computados 6.778 pontos.

Em outra pesquisa sobre o mesmo tema, realizada 
pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com 
a População em Situação de Rua, da Universidade 
Federal de Minas Gerais (POLOS-UFMG), são 42.240 
pessoas morando nas ruas da cidade de São Paulo. 
Ou seja, 30% maior que o Censo apresentado pela 
prefeitura. O índice também aponta que, só nesse ano, 
5 mil pessoas foram parar nas ruas em São Paulo. POLOS-UFMG SMADS

42.240

31.884
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Implicações
A discrepância gerada pela falta de atu-
alização do Cadastro Único (CadÚnico) 
resulta na redução de recursos dire-
cionados  para a gestão de programas 
sociais, uma vez que, como explicado 
anteriormente, é a partir deste CadÚnico 
que são implementadas as políticas 
públicas. É como se a parcela da popu-
lação que mais precisa de auxílio a 
direitos básicos, não existisse para o 
atual Governo. Portanto, é de extrema 
urgência identificar estas famílias com 
renda de até meio salário mínimo por 
pessoa e atualizar o Cadastro.

Posição das capitais
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
(maio de 2022)

Fonte: Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em 
Situação de Rua, da Universidade Federal de Minas Gerais (POLOS-UFMG)

São Paulo 42.240

Rio de Janeiro 10.624

Belo Horizonte 10.241

Brasília 6.339

Salvador 5.561

Fortaleza 4.896

Curitiba 3.020

Porto Alegre 2.363

Boa Vista 1.798

Florianópolis 1.498

1
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42.240
10.624

10.241

6.339

1.798

5.561

4.896

3.020

2.363

1.498
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GRANDES CENTROS URBANOS

A cidade de São Paulo é exemplo dos desafios encontrados 
nos Grandes Centros Urbanos. A capital paulista é vista 
como oportunidade de qualidade de vida para milhões de 
pessoas de outras cidades, estados e até países. É pro-
messa de trabalho que muitas vezes não se cumpre. A 
falta de planejamento e de infraestrutura não dá conta de 
atender este acúmulo de pessoas, o que resulta em vários 
problemas de ordem social, como a falta de moradia ade-
quada, de acesso à saúde e à educação, o desemprego, a 
violência, a desigualdade e a exclusão social. Portanto, é 
possível afirmar que a população em situação de rua é o 
reflexo dos desafios encontrados nas megacidades. 

De acordo com a pesquisa da UFMG, 
96,44% das pessoas em situação de 
rua na cidade de São Paulo são nas-
cidas no Brasil e apenas 3,56% são 
estrangeiros. Destes, ao todo 39,2% 
das pessoas são naturais da capital 
paulista, 19,86% são de outras cidades 
do estado de São Paulo e 40,94% são 
naturais de outros estados do Brasil.

A pesquisa afirma que o principal 
motivo que trouxe 52% das pessoas 
não naturais de São Paulo para a cidade 
foi a busca por trabalho/emprego.

Entre 1960 e 2010, o Brasil urbano cresceu 402%, pas-
sando de 32 milhões para 160 milhões de pessoas vivendo 
nas cidades. Em 1970, a população urbana era de 56%; em 
1996, de 78,4%; em 2010, de 84,4%.

Fonte: “Direito à cidade, cidades para todos e estrutura sociocultural urbana” - 
Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2016.

40,94 39,2

PAULISTANOS

PAULISTAS

MIGRANTES

19,86
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PRIORIDADE ABSOLUTA?
MENINOS E MENINAS EM SITUAÇÃO DE RISCO

Outro dado alarmante foi revelado pelo Censo de 
Crianças e Adolescentes em Situação de Rua, rea-
lizado pela prefeitura de São Paulo. No Censo ante-
rior, de 2007, 1.842 pessoas de zero a 17 anos viviam 
nas ruas da capital paulista. Este número mais do 
que dobrou em 15 anos: saltou para 3.759, conforme 
Censo de 2022. 

Tal cenário é proporcional ao aumento da desigual-
dade social no país: quando crianças passam a exer-
cer a função de aumentar a renda da família por meio 
do trabalho, é que a fome atingiu níveis mais profun-
dos 70% destes meninos e meninas estão em busca 
de recursos financeiros para sobreviver. Embora os 
números sejam necessários para pensar formas de 
erradicar o problema, esta realidade é visível a quem 
queira enxergar. 

É neste contexto que o Projeto Emergencial BRA621: 
“Comida na Mesa contra a Pandemia da Fome” se insere. 
Conta com financiamento da CAFOD, com a organiza-
ção, mobilização e monitoramento de três organizações 
sociais: Associação Grito dos Excluídos Continental, 
Movimento de Defesa do Favelado Região Episcopal 
Belém (MDF) e Instituto Semeando. O Grito dos Excluídos 
ficou responsável por administrar o projeto. 

Em sua última etapa, de janeiro a junho de 2022 , 
900 famílias em situação de vulnerabilidade foram 
beneficiadas com cestas básicas e outras156 famí-
lias receberam auxilio financeiro por meio de cartão 
com crédito no valor de R$ 100 mensais. Este auxilio 
financeiro significou uma subsistência importante, 
ao contribuir na compra de itens essenciais, como 
gás de cozinha e leite para as famílias com crianças. 
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O Projeto Emergencial BRA 621 - “Comida na Mesa 
contra a Pandemia da Fome” colaborou para garan-
tir a segurança alimentar de famílias em situação 
de alta vulnerabilidade social, com as quais as três 
organizações proponentes já atendiam desde o 
início da pandemia.

O Projeto atendeu 1.056 famílias, por meio da distribui-
ção de 900 cestas básicas e 156 cartões para auxílio 
financeiro. De janeiro a junho de 2022, 5.280 pessoas 
foram beneficiadas mensalmente, sendo 1.868 mulhe-
res, 1.358 homens e 2.054 crianças e adolescentes de 
zero a 17 anos - 1.055 meninas e 999 meninos.

Quero agradecer a todos pelo auxílio do cartão. 
A gente ganha pouco e o cartão já ajuda quando 
falta alguma coisa, ora comprar uma mistura 
(carnes), ora um arroz. Espero que este depoi-
mento sirva para ver o quanto é importante 
chegar qualquer valor na mão de um coope-
rado. Às vezes a gente come pouco antes de vir 
trabalhar, pra deixar comida em casa.

JOSÉ CARLOS DA SILVA 
Cooperado da Recifavela
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As 900 cestas básicas atenderam a 900 famí-
lias por seis meses. O que alcançou 4.499 
pessoas, sendo 1594 mulheres, 1145 homens 
e 1.760 crianças e adolescentes de zero a 17 
anos - 907 meninas e 853 meninos.

Quanto aos cartões de auxilio financeiro, 156 
famílias receberam mensalmente créditos 
em seus cartões. Foram beneficiadas 781 
pessoas, sendo 274 mulheres, 213 homens 
294 crianças e adolescentes de zero a 17 
anos - 148 meninas e 146 meninos.

900 CESTAS BÁSICAS

156 AUXÍLIO FINANCEIRO

900 CESTAS BÁSICAS 
A 900 FAMÍLIAS

156 AUXÍLIO FINANCEIRO 
A 156 FAMÍLIAS

1.868 
mulheres

1.594 
mulheres

274 
mulheres

1.358 
homens

1.145 
homens

213 
homens

2.054 crianças e adolescentes

1.760 crianças e adolescentes

294 crianças e adolescentes

5.280 
pessoas 

 beneficiadas 
/mês

4.499 
pessoas 

 beneficiadas
781 

pessoas 
 beneficiadas



CRITÉRIOS UTILIZADOS 

As organizações sociais proponentes selecionaram 
as famílias para o projeto Emergencial BRA 621, a 
partir do cadastro realizado em 2021, na fase anterior 
do projeto. Visitas aos domicílios dos beneficiários 
também auxiliaram na escolha, como forma de aferir 
a condição social das famílias e ajudar realmente aos 
mais vulneráveis. 

Grito dos Excluídos Continental - 
385 famílias = 1925 pessoas

MDF – 336 famílias = 1680 
pessoas

Semeando - 335 famílias = 1675 
pessoas

Perdi minha filha e meu neto é cuidado pela vizinha. 
Eu não consigo trabalhar porque tenho problemas 
de saúde, mas com o que ganho comprei fruta pra 
ele, que gosta muito! Deus abençoe cada um!

RAIMUNDA LUCIA

SEMEANDO 
335 famílias = 
1675 pessoas

15O PROJETO E SEUS RESULTADOS

GRITO DOS 
EXCLUÍDOS 
CONTINENTAL 
385 famílias = 
1925 pessoas

MDF 
336 famílias = 
1680 pessoas
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O Grito dos Excluídos Continental direcionou as 
cestas básicas e o cartão auxílio financeiro para 385 
famílias, o que contempla 1925 pessoas. As famílias 
puderam optar entre a cesta básica e o cartão auxilio 
financeiro.  Verificou-se também que a composição 
familiar permaneceu a mesma de 2021,na primeira 
fase do projeto.

Portanto, 100 famílias foram beneficiadas com o 
cartão auxílio financeiro, o que resulta no atendi-
mento de 501 pessoas, sendo 192 mulheres e 124 
homens e 185 crianças e adolescentes de zero a 
17anos, das quais, 96 meninas e 89 meninos.

Das 1424 pessoas beneficiadas com cestas básicas, 
544 são mulheres, 353 são homens e 527 crianças e 
adolescentes de zero a 17anos, sendo 274 meninas e 
253 meninos. O que totaliza 285 famílias.

O Movimento de Defesa do Favelado Região 
Episcopal Belém - MDF beneficiou 336 famílias  for-
madas por 1.680 pessoas. As cestas básicas bene-
ficiaram famílias moradoras em favelas, localizadas 
na periferia, no extremo da zona leste da cidade de 

São Paulo. Já o cartão de auxílio financeiro teve como 
beneficiários as (os) coletoras/es, cooperadas/os da 
Cooperativa de Material de Reciclagem Recifavela, 
moradores da região da Vila Prudente, na zona leste 
da capital paulista. 

De maneira específica por benefício, 280 famílias, ou 
seja, 1400 pessoas receberam as cestas básicas. 
Sendo 466 mulheres, 388 homens e 546 crianças e ado-
lescentes de zero a 17anos - 262 meninas e 284 meninos. 

Das 56 famílias beneficiadas com o cartão auxílio 
financeiro, ou seja, 280 pessoas, 82  são mulheres, 
89 são homens  e 109 são crianças e adolescentes de 
zero a 17anos, sendo 52 meninas e 57 meninos.

O Semeando atendeu 335 famílias – 1675 pessoas 
- com cestas básicas. Os alimentos beneficiaram 
famílias moradoras de cortiços e de ocupações, loca-
lizados na região central da cidade de São Paulo e na 
periferia do extremo norte da capital. Das pessoas 
beneficiadas com as cestas básicas, são 584 mulhe-
res, 404 homens e 687 crianças e adolescentes de 
zero a 17anos, das quais, 371 meninas e 316 meninos.
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QUEM SÃO OS BENEFICIÁRIOS?

São pessoas que vivem em moradias irregu-
lares, como favelas, cortiços e ocupações na 
região central e nas periferias da zona norte 
e leste da cidade de São Paulo. Muitos estão 
desempregados e outra parcela trabalha na 
coleta de materiais recicláveis e são coope-
rados da Recifavela. Localizada na comuni-
dade da Vila Prudente, a cooperativa atua no 
mercado há 14 anos e trabalha com pessoas 
vulneráveis, como dependentes químicos, 
ex-presidiários, membros da comunidade 
LGBTQIA+, refugiados (as), e moradores de 
favelas e albergues. A principal fonte de 
renda desses trabalhadores (as) e de suas 
famílias vem da coleta e da venda de mate-
riais recicláveis. Porém, com o fechamento 
do comércio, dos restaurantes e das fábri-
cas durante a pandemia, as principais fontes 
de materiais diminuíram. Uma vez que sua 
atividade econômica foi gravemente preju-
dicada pela pandemia, aumentou ainda mais 
a vulnerabilidade.

A população mais pobre, das 
periferias, moradora em favelas, 
cortiços e ocupações, são as que 
mais sofrem com as demandas 
deste desgoverno. Mais de 654 
mil famílias estão vivendo em 
situação de extrema pobreza na 
cidade de São Paulo, segundo 
dados de abril/2022, da Secretaria 
Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social.
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PERFIL

O cadastro realizado em 2021, para o projeto 
Emergencial 3, serviu como base para definir os aten-
didos na fase 4, mas nos deu um retrato significativo 
das 1.056 famílias.

Diante deste retrato verificamos que, em média, as 
famílias são formadas por quatro pessoas, sendo que 
55% são mulheres e 45% são homens.

Deste total, 27% eram crianças de zero a 11 anos e 
34% são adultos de 30 a 59 anos. A outra metade é 
formada por 12% de adolescentes entre 12 e 17 anos, 
19% jovens de 18 a 29 anos, e 7% são pessoas idosas 
acima de 59 anos. Também identificou-se que 1% 
possui alguma deficiência física ou mental.

45% homens

1% pessoa com deficiência 

7% pessoas idosa

19% jovem

12% adolescente 

Precisa priorizar: ou come ou 
paga aluguel. Com a cesta, não 
precisei gastar com o básico e 
tive como comprar outros ali-
mentos, como verdura, mistura 
(carnes), frutas. O dinheiro não 
alcança pra tudo, pois está tudo 
caro! Agradeço a todos que tive-
ram esse olhar pra quem precisa.

NATALIA PEREIRA MARTINS 

55% mulheres

27% criança

34% adulto
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Sobre trabalho e renda: 34% estavam desem-
pregados; 15% trabalhavam com carteira 
assinada; 6% trabalharam com contrato de 
trabalho, mas sem registro em carteira: 7% 
trabalhavam como autônomo; 0,2% traba-
lham como M.E.I.; 23% fazendo algum “bico” 
(são trabalhos sem nenhum compromisso 
trabalhista e geralmente a remuneração é 
diária); 1% trabalha como aprendiz - geral-
mente são jovens que estão no ensino médio 
e trabalham no primeiro emprego-; 5% são 
aposentados; 8% trabalham em casa; 

A renda familiar dos beneficiários do projeto emer-
gencial 3 ficava na faixa de R$882,55. Ou seja, “menor 
que o salário mínimo”, que em 2021 era de R$1.100,00.

MULHERES 
RESPONSÁVEIS PELA 
RENDA FAMÍLIAR

34% desempregado

15% registro em carteira

7% autônomo

6% informal

8% do lar

5% aposentado

1% aprendiz 

23% “bico”

De acordo com levantamento da Consultoria IDados, 
realizado com base nos números do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), a quantidade de 
mulheres responsáveis por bancar os domicílios bra-
sileiros cresce a cada ano. Em 2021, o número era de 
34,4 milhões. Ou seja, quase metade dos lares bra-
sileiros é sustentado por mulheres.

O estudo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) reforça o aumento da 
participação da mulher na renda familiar. O percen-
tual de trabalhadoras que contribuem com a renda 
em casa saltou de 38% em 2019 para 45% em 2021. 
Ainda, 24 milhões das brasileiras empreenderam 
no país em 2021. 
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Também temos um retrato da escolaridade. 
Vale destacar que apenas 2% estavam estu-
dando ou completaram o ensino superior; 17% 
não estudaram ou não responderam o grau 
de escolaridade. Do restante, 12% estão na 
creche ou na educação infantil; 47% estavam 
estudando o Ensino Fundamental I, ou Ensino 
Fundamental II e Médio; 7% que já comple-
taram o Ensino Básico e não estavam estu-
dando; 1% estudava ou já completou o ensino 
profissionalizante; 14% não completaram o 
ensino fundamental I e II.

Por fim, o tipo de benefícios do governo que 
o público atendido pelo projeto recebeu 
durante a pandemia: 32% receberam Auxilio 
Emergencial (governo federal), 21% recebiam o 
atual Auxílio Brasil, (governo federal), 10% tem 
o Cartão Alimentação (governo municipal), 5% 
obtiveram Livros/ Apostilas/ Material didático 
do governo municipal, 2% tem a Tarifa Social 
(governo estadual) e 2% tem a Renda Básica 
(governo federal). Outros tipos de benefícios 
foi de 1% e 28% declararam não receber ou não 
quiseram informar.

2% superior completo ou cursando

17% não estudaram ou não responderam

12% educação infantil

2% Renda Básica 

1% Outros 

28% não tem / não informaram

32% Auxilio Emergencial 

1% ensino profissionalizante

14% ensino básico incompleto

7% Básico completo

47% estavam Ensino Fundamental e Médio

2% Tarifa Social

5% materiais didáticos

9% Cartão Alimentação

21% Auxílio Brasil
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PROGRAMA CIDADE SOLIDÁRIA 

O Grito dos Excluídos Continental foi a organização 
que acompanhou o Programa Cidade Solidária. Com o 
relaxamento da pandemia, o programa tem diminuído 
seu papel. Estava prevista a distribuição de cerca de 
3400 marmitas diárias nas regiões de maior concen-
tração das populações em situação de rua. No perí-
odo de inverno, de junho a setembro, as temperaturas 
atingiram menos de 10 graus – atípico para a região - e 
dez tendas foram montadas pela cidade de São Paulo, 
onde foram distribuídos cobertores, sopa e chocolate 
quente. Também é realizado o atendimento em saúde 
e encaminhamento para Centros de Acolhimento. . Os 
gestores do projeto também acompanharam cinco 
reuniões da Coordenação do Comitê PopRua. Alguns 
acordos estabelecidos nestas reuniões:

• Equipes do Consultório na Rua foram contratadas 
para atuação conjunta com Serviço Especializado 
de Abordagem Social (SEAS) de 00h às 7h; 

• É importante salientar que a indicação dos locais 
das tendas foi realizada pela Secretaria Municipal 
Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), 
porém, as localizações são reavaliadas de acordo 
com o número de atendimentos nos locais ;

• A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania (SMDHC), segue recebendo doações de 
roupas e cobertores para serem doados à população 
em situação de rua nos dias de maior frio.

Ainda, está em processo de negociação a ampliação 
do projeto Hotel Social, que pretende atender 2 mil 
pessoas. Já foram inaugurados três até o momento, 
que atendem uma média de 600 famílias.

As três organizações trabalharam com suas equipes 
técnicas, voluntários e lideranças, respeitando suas 
Políticas Institucionais, Politicas de Proteção sobre 
Criança e Adolescentes, Código de Ética, Politicas de 
Reclamação e de Sugestão.
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Pesquisa da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania 
e Segurança Alimentar e Nutricional (Penssan) revela 
que mais de 33 milhões de pessoas passam fome no 
Brasil e mais da metade da população do país (58,7%) 
está em insegurança alimentar. São mais de 125 
milhões de brasileiros que não têm comida garantida 
todo dia. Desde a última pesquisa, em 2020, aumen-
tou em 14 milhões o número de brasileiros que enfren-
tam esse flagelo.

Mas o drama atual se aprofunda por conta de repercus-
sões, não apenas de ordem biomédica e epidemioló-
gica, mas também em impactos sociais, econômicos, 
políticos, culturais e históricos sem precedentes. Tal 
cenário perdura por conta do negacionismo, da necro-
política, da gestão pública ineficiente, da apatia com o 
próximo e da falta de coordenação no nível federal. 

A primeira fase do projeto surgiu em decorrência da 
Pandemia. 681 mil brasileiros (as) perderam a vida e 
metade dos (as) infectados (as) apresenta sequelas 
de uma lenta recuperação. A taxa de desemprego 
chegou a 14,9% durante a pandemia – a maior da his-
tória do país. Na cidade de São Paulo, o número de 
mortes pelo COVID chega a 174 mil. 

O auxílio da cesta foi bem vindo, pois evitou 
este gasto e possibilitou comprar outros 
produtos que faz parte do nosso dia-a-dia, 
como produtos de limpeza e de higiene.

HUMBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS

Eu e meu marido temos uma bebê 
e estamos desempregados. Com a 
cesta conseguimos garantir alimen-
tação pra minha filha, leite, fruta e até 
remédio agradeço a todos.

JENIFFER MATOS
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“QUEM TEM FOME TEM PRESSA” 

Retrocedemos aos anos 90 quando o sociólogo 
Herbert de Souza, conhecido como Betinho, mobi-
lizou sociedade civil com a campanha da Ação da 
Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Três 
décadas depois, seu legado é evocado diante da 
urgência de acabar com a fome de milhões. Saímos 
do Mapa da Fome da ONU em 2014, e oito anos depois, 
temos o pior número da história. 

Em 2015, a ONU propôs aos seus países membros uma 
nova agenda de desenvolvimento sustentável para 
os próximos 15 anos. A Agenda 2030 é formada  pelos 
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 
169 metas de ação global.  Espera-se que os países 
definam as suas metas nacionais e as incorporem em 
suas políticas, programas e planos de governo.

Como signatário, o Brasil está longe de erradicar a 
fome até 2030, conforme descrito no Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável 2 da ONU  – Fome zero 
e agricultura sustentável. 

A meta 2.1 - Até 2030, acabar com 
a fome e garantir o acesso de 
todas as pessoas, em particular 
os pobres e pessoas em situações 
vulneráveis, incluindo crianças, 
a alimentos seguros, nutritivos e 
suficientes durante todo o ano.

O auxílio da cesta contribuiu bastante 
com a alimentação da minha família. Fez 
muita diferença porque ajudou a suprir as 
dificuldades que a pandemia causou.

JESSICA FLORES 
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O Brasil é conhecido por sua diversidade e vale res-
saltar que esta característica também passa pela 
social, bem definidas por regiões. Homens, mulhe-
res, crianças passam fome todos os dias, por vezes 
em cidades desprovidas de recursos ou em outras, 
que concentram a maior parte da economia do país. 
Ou seja, existem desafios socioeconômicos por todo 
o país, mas é impossível comparar estas realidades, 
embora o motivo seja o mesmo. 

Somos um dos países mais desiguais do mundo. Os 
10% mais ricos no Brasil concentram mais da metade 
da renda nacional, quase 60%. A metade da popula-
ção brasileira mais pobre só ganha 10% do total da 
renda nacional. Na prática, isso significa que os 50% 
mais pobres ganham 29 vezes menos do que rece-
bem os 10% mais ricos no Brasil. 

Portanto, projetos assistenciais que visam a auxiliar 
de forma emergencial a condição mínima necessária 
para uma pessoa sobreviver, é importante em qual-
quer lugar. As características são distintas, mas a 
fome é igual. 

Este ano teremos condições de escolher o tipo de 
política que queremos e evidenciar a realidade social 
que almejamos.  O Brasil produz o suficiente para 
alimentar o dobro da sua população. Nossos proble-
mas não resultam da falta de recursos, mas da sua 
má distribuição. Nosso problema não é econômico, 
é político. 

A fome aumentou no mundo e atingiu mais de 820 milhões de 
pessoas em 2021, de acordo com o relatório da Organização 
das Nações Unidas (ONU) “Estado da Segurança Alimentar e 
Nutrição no Mundo 2022”. No Brasil, cerca de três em cada 
dez brasileiros não têm certeza se vão comer ou conseguir 
fazer a próxima refeição do dia. 

O cartão veio numa boa hora, ajudou também na ceia de Natal.

TATIANA 
Cooperada da Recifavela

Desde o ano passado que a gente está recebendo auxílio pelo 
cartão. Do jeito que está, tudo é caro, toda ajuda é bem vinda. 

MARLENE 
Cooperada da Recifavela 
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