
 

Rua Jorge Rubens Neiva de Camargo, 228 Americanópolis São Paulo SP 04337-090 Brasil Telefone: (11) 5563-4436  5677-1298  5563-0452 

CNPJ 74.137.126/0001-49      www.aldeiadofuturo.org.br      E-mail: aldeiadofuturo@aldeiadofuturo.com.br      blog.aldeiadofuturo.org.br 

 

 

CUSTEIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E KITS DE HIGIENIZAÇÃO 
 
 

ALDEIA DO FUTURO ASSOCIAÇÃO PARA A MELHORIA DA CONDIÇÃO DA POPULAÇÃO 
CARENTE 

 
 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E PRODUTIVO PARA ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS 
– CEDESP 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA INTERGERACICONAL – CCINTER 
 
 

 
Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de São Paulo 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS 
Secretária: Berenice Maria Giannella  
Telefone: (11) 3291-9772 
E-mail: bmgiannella@prefeitura.sp.gov.br 

 

Serviço de destino: Centro de Desenvolvimento e Produtivo para Adolescentes, Jovens e 
                                    Adultos CEDESP 
                                    Centro de Convivência Intergeracional - CCINTER 
Público Alvo:  jovens e adultos de 15 a 59 anos 
Organização da Sociedade Civil Parceira: ALDEIA DO FUTURO Associação Para a Melhoria da 
Condição da População Carente 
Recurso Previsto: R$ 200.000,00 
 
 

1) Apresentação: 

 

A Aldeia do Futuro é uma Organização Social sem fins lucrativos, fundada em 30 de outubro 

de 1993, por empresários comprometidos com a solução de problemas sociais relacionados à 

educação, cultura e cidadania de adolescentes, jovens e mulheres de regiões populares 

urbanas com baixo IDH, sobretudo expostas à vulnerabilidade e risco social. 

 

Localiza-se na região sul do município de São Paulo, no bairro de Americanópolis, Distrito do 

Jabaquara. A região apresenta alto índice de mortalidade infantil, alta incidência de 

adolescentes cumprindo Medida Socioeducativa de LA (Liberdade Assistida), PSC (Prestação 

de Serviços à Comunidade), adolescentes em regime de semiliberdade e significativa 

demanda reprimida para atendimento de PETI (Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil).  Iniciou o seu trabalho social em agosto de 1994 atendendo 110 adolescentes com 

cursos profissionalizantes de pedreiro, azulejista, pintor, encanador e eletricista. Com o 

passar dos anos, os cursos foram adaptados às novas realidades e demandas do mercado de 

trabalho. 
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Durante sua trajetória de 27 anos de atuação a Aldeia do Futuro vem ressignificando o seu 

trabalho a partir dos desafios do mundo contemporâneo e para atender as demandas da 

comunidade estruturou áreas de atuação: 

 Formação para o Trabalho: cursos profissionalizantes semestrais: 

Gastronomia; Cabeleireiro,  

              estética e beleza; Audiovisual; Informática; Auxiliar Administrativo; Auxiliar de RH; 

 Protagonismo Cidadão: formação dos usuários para que possam atuar com 

competência, autonomia e solidariedade como multiplicadores de conhecimentos e valores 

com foco no meio ambiente, cidadania e direitos humanos;  

 Relações com a família e a Comunidade: visa o desenvolvimento social e comunitário, 

preparando pessoas da comunidade para o exercício pleno da Cidadania. 

 

Atualmente a Organização atende cerca de 650 adolescentes e jovens nos seus Programas e 

Projetos. 

 

 

2) Justificativa: 

Diante da necessidade de conhecermos a realidade das famílias em vulnerabilidade no 

território do Jabaquara, é que a Aldeia do Futuro Associação para Melhoria da Condição da 

População Carente, iniciou um amplo mapeamento para cadastrar essas famílias obtendo e 

identificando um alto nível de total vulnerabilidade entre a população da região. A maioria 

destas famílias declararam que não recebem nenhum tipo de ajuda governamental. 

 

O chamamento revelou que, frente as incertezas provocadas pela pandemia da COVID-19 e 

os diversos protocolos e recomendações adotados pela OMS, Ministério da Saúde e 

autoridades sanitárias municipais, viram o desemprego e a falta de oportunidades laborais 

como forma preocupante no risco de contaminação pelo coronavírus atrelado a fome. 

 

Com o avanço da pandemia no nosso país, houve em contrapartida uma diminuição das 

doações à Instituições que normalmente oferecem ajuda a esta população. Nessa 

perspectiva, faz-se urgente a implementação de ações voltadas à prevenção e contaminação 

do coronavírus entre a população do território, como também garantir as condições básicas 

de alimentação e higiene. 

 

Devemos considerar que as famílias, em sua maioria compostas com mais de 5 pessoas, 

devem ser considerados como pontos críticos e devem ser foco de atenção no sentido de 
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terem a disposição todos os recursos e subsídios necessários para a continuidade dos 

serviços e manutenção da saúde física e emocional a fim de impedir a infecção e 

disseminação entre os internos, além de minimizar a questão da fome que é muito 

preocupante neste momento. 

 

As famílias que não recebem nenhum benefício do Governo sobrevivem, em sua grande 

maioria, com doações repassadas, Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou 

aposentadoria. Vale ressaltar que um número significativo de famílias que vivem nesses 

espaços não dispõem de qualquer tipo de renda, o que sobrecarrega ainda mais os custos 

para elas. Em condições normais o cenário dessas famílias já é de extrema dificuldade para 

arcar com custos de alimentação e cuidados com higiene. Com o cenário de crise pelo qual 

atravessamos, a situação se tornou ainda mais grave e insustentável, exigindo uma 

intervenção mais direta de apoio para promoção e proteção dos direitos de nossas famílias. 

Neste sentido e considerando a evidente necessidade de apoio às famílias nesse momento, 

propomos o presente projeto com o propósito de fazer chegar alimento, material para 

higienização do ambiente e também pessoal, para a comunidade, com a finalidade de 

preservar a vida, a integridade física e a de saúde dos atendidos. 

 

3) Objetivo: 

Garantir os cuidados e as condições mínimas necessárias realizando o mapeamento das famílias 

vulneráveis para distribuição de material para higienização do ambiente e cesta básica de 

alimentos  

 
4) Avaliação: 

Neste campo, espera-se que se faça um breve balanço da situação atual do serviço e da 
instituição e relacione com as expectativas a partir da utilização dos recursos repassados pela 
emenda parlamentar. 
 
Atualmente, em parceria com Secretaria de Assistência Social, fornecemos cestas de alimentos e 
kits de higienização para os alunos atendidos nos cursos oferecidos pela Aldeia do Futuro, além 
de alimentação para aqueles que estão em aulas presenciais, mas, não podemos estender este 
benefício para as demais famílias da comunidade. 
 
Com esta ação de estender o fornecimento de cestas básicas, materiais de higiene para as 
famílias do território, iremos alcançar um maior número de pessoas com fornecimento destes 
itens essenciais no momento pandêmico que vivemos. 
 
O impacto social gerado por esta ação será de grande relevância quando falamos de recurso 
emergencial. Os que tem fome não podem esperar.  
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A Aldeia do Futuro busca atenuar as mazelas causadas pela Covid-19, não só da população em 
situação de vulnerabilidade, como especialmente às camadas menos favorecidas da nossa 
população.” 
 
 
5) Localização dos serviços e capacidade de atendimento: 

Rua Jorge Rubens Neiva de Camargo, 228 – Americanopolis – São Paulo 
Capacidade de Atendimento do curso de Informática – 120/dia para jovens e adultos de 15 a 59 

anos 

 
6) Orçamento:  

  
Pretendemos alcançar 2.000 famílias com esta ação de distribuição de cestas básicas de 
alimentos, kits de higiene. 
 
Realizado levantamento da atual necessidade para utilização do recurso financeiro, que são 
muitas, detectamos a necessidade prioritária no atendimento destas famílias em situação de 
pobreza. 
 
 
 
 

Quando se tratar de serviço: 
Tabela 01: Relação entre proposta, iniciativa e valor estimado de recurso da emenda parlamentar: 

Proposta Iniciativa Valor Estimado (R$) 

   

   
Total  
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Quando se tratar de aquisição: 
 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE 
VL UNIT EM 

$ 
VL TOT EM 

$ 

ITENS PARA CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS 

Arroz tipo 1 – 5 kg 2.000 UN 23,70 47.400,00 

Feijão carioca – 1 kg 2.000 UN 6,95 13.900,00 

Óleo 900 ml 2.000 UN 7,48 14.960,00 

Fubá mimoso – 1 kg 2.000 UN 1,45 2.900,00 

farinha de trigo – 1 kg 2.000 UN 3,85 7.700,00 

leite em pó 400 g 2.000 UN 6,80 13.600,00 

Sal refinado – 1 kg 2.000 UN 1,30 2.600,00 

Açúcar – 1 kg 2.000 UN 3,30 6.600,00 

Macarrão espaguete 2.000 UN 2,32 4.640,00 

Molho de tomate 2.000 UN 1,78 3.560,00 

Café jardim – 500 g 2.000 UN 8,90 17.800,00 

    135.660,00 

ITENS PARA HIGIENIZAÇÃO 

Água sanitária 2.000 UN 3,20 6.400,00 

Desinfetante – 500 ml  2.000 UN 2,68 5.360,00 

Papel higiênico 2.000 UN 3,70 7.400,00 

Sabão em pó – 1 kg 2.000 UN 6,00 12.000,00 

Detergente – 500 ml 2.000 UN 1,89 3.780,00 

Álcool em gel  2.000 UN 14,70 29.400,00 

    64.340,00 

TOTAL  200.000,00  
 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 14 de junho de 2021 

 

 

ELISABETE DA SILVA FIGUEIREDO 

Representante Legal 

Aldeia do Futuro Associação para a Melhoria da Condição da População Carente 

CNPJ – 74.137.126/0001-49 
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