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MAIS DE 3.000 LANCHES



Entre Edificações e Doações

A pandemia já encontrou um Brasil marcado pelo aprofundamento da desigualdade social.

La pandemia ha già trovato un Brasile segnato dall'approfondimento della disuguaglianza sociale.



ENTRE EDIFICAÇÕES E DOAÇÕES

Tra i lavori di Edifici ed Estensioni delle strutture fisiche di Lar Joana Angélica e
Associação Judô Nintai, siamo stati colpiti da una Pandemia Mondiale che ha
cambiato e sta cambiando la vita di migliaia di persone in tutto il mondo. Una
realtà triste e dolorosa che non potevamo controllare. Cosa fare? Non è facile
costruire un edificio attorno a persone affamate, non puoi voltargli le spalle!
Soprattutto quando questo spazio è pensato per essere un centro educativo che
cambierà la vita di bambini e adolescenti.

Em meio às obras de Edificações e Ampliações das estruturas físicas do Lar Joana
Angélica e Associação Judô Nintai fomos acometidos por uma Pandemia Mundial
que mudou e esta mudando a vida de milhares de pessoas em todo o mundo. Uma
triste e dolorosa realidade da qual não pudemos ter controle. O que fazer? Não é
fácil edificar um prédio ao redor de pessoas que passam fome, não é possível
virar as costas a isso! Principalmente quando esse espaço se designa a ser um
Centro educativo que mudará a vida de Crianças e adolescentes.



ENTRE EDIFICAÇÕES 
E DOAÇÕES

Con l'obiettivo di promuovere uno sguardo 
empatico a tante famiglie che oggi, più che 
mai, si trovano in una situazione di estrema 
povertà, nel 2020 abbiamo creato un gruppo 
senza scopo di lucro chiamato Cesta 
Solidária, che mira a unire le forze per 
assemblare cestini alimentari di base per 
essere donati a famiglie socialmente 
vulnerabili che attualmente soffrono la fame.

Com o objetivo de promover um olhar de 
empatia para tantas famílias que hoje, mais do 
que nunca, se encontram em situação de 
extrema miséria, criamos em 2020 um grupo 
denominado Cesta Solidária, sem fins lucrativos, 
que visa  reunir forças para montarmos cestas 
básicas a serem doadas para famílias em situação 
de vulnerabilidade social e que neste momento 
passam fome.

No Brasil, em cada 10 casas brasileiras, 
06 vivem insegurança alimentar em 
2021
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesau
de/2021/04/mais-de-125-milhoes-de-
brasileiros-sofreram-inseguranca-alimentar-
na-pandemia-revela-estudo.shtml

https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/
2021/04/4918003-6-em-cada-10-casas-
brasileiras-vivem-inseguranca-alimentar-falta-
comida-em-15.html

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/mais-de-125-milhoes-de-brasileiros-sofreram-inseguranca-alimentar-na-pandemia-revela-estudo.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/04/4918003-6-em-cada-10-casas-brasileiras-vivem-inseguranca-alimentar-falta-comida-em-15.html


No Brasil, em cada 10 casas brasileiras, 06 vivem insegurança alimentar em 2021





Fame e sete, che vanno ben oltre la nutrizione

Fome e sede, que vão muito além da nutrição







La nostra campagna ha fatto leva sulla solidarietà,

mani amiche per continuare uniti in questo scopo.

A nossa Campanha potencializou solidariedades, 

mãos amigas para continuarmos unidos nesse 

propósito.









 Con l'espansione dei fondi della Fondazione Candia nell'aprile di quest'anno, abbiamo adattato la 
campagna Easter Beyond Eggs, che è in atto a Lar Joana Angélica da più di tre anni, e la mobilitazione è 
cresciuta. Siamo riusciti a raggiungere più famiglie con cesti di cibo e sfamare le persone che vivono per 
strada.

 Com a ampliação do recurso advindo da  Fundação Candia em abril deste ano, adequamos a 
Campanha Páscoa Para Além dos Ovos, existente no Lar Joana Angélica a mais de três anos 
e a mobilização cresceu. Pudemos atingir mais famílias com cestas básicas e alimentar pessoas que 
estão morando nas ruas.





Finora abbiamo realizzato 04Campagne! Seconda
tappa della Campagna Cestino di Solidarietà. Sono
stati distribuiti 600 cesti alimentari a famiglie in
stato di vulnerabilità e povertà estrema, per un
totale di 6.400 chili di cibo distribuito nei quartieri
di Valéria, Alagados, Massaranduba, Baixa do
Petroleo, Boa Vista de São Caetano, Quilombo
Guerreira Dandara, Paripe e la Città di Simons
figlio. La mobilitazione è ampia, tuttavia sono
necessarie cure essenziali per evitare l'affollamento
e il rispetto delle linee guida sul distanziamento
sociale.

Até o momento realizamos 04Campanhas!
Segunda etapa da Campanha Cesta Solidária.
Foram distribuídas 600 cestas básicas para
famílias em estado de vulnerabilidade e de
extrema pobreza, totalizando 6.400 quilos de
alimento distribuídos nos bairros de Valéria,
Alagados, Massaranduba, Baixa do Petróleo, Boa
Vista de São Caetano, Quilombo Guerreira
Dandara, Paripe e na Cidade de Simões Filho. A
Mobilização é grande, no entanto faz-se
necessário os cuidados essenciais para a não
aglomeração e o respeito às orientações sobre
o distanciamento social.

Ora, 30/08/2021 siamo alla Sesta Campagna





Oltre ai cestini di base, distribuiamo anche 
cibo alle persone che vivono per strada, 
ai semafori, viadotti, marciapiedi. Finora 

ci sono stati 500 contenitori per 
alimenti. Abbiamo tenuto traccia di 
alcune nostre azioni con chi lo ha 

autorizzato, tuttavia, in altre situazioni 
non è stato possibile per motivi di 

sicurezza e massima esposizione della 
vulnerabilità.

Grazie a te che hai abbracciato questa 
causa, la nostra prima tappa ha 

raccolto 329k

di generi alimentari.

Além das Cestas básicas também 
distribuímos alimentos para pessoas 

em situação de rua, em sinaleiras, em 
viadutos, calçadas. Até o momento 

foram 500 marmitas de alimento. 
Fizemos registros de algumas das 

nossas ações com quem autorizou, 
porém, em outras situações não foi 

possível por questões de segurança e 
de máxima exposição da 

vulnerabilidade.

Graças a vocês que abraçaram esta 
causa, nossa primeira etapa 

arrecadou 329k

de gêneros alimentícios. 



Estima que 55,2% dos lares brasileiros, ou o correspondente a 116,8 milhões de 

pessoas, conviveram com algum grau de insegurança alimentar no final de 2020.

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-04/pesquisa-revela-que-19-

milhoes-passaram-fome-no-brasil-no-fim-de-2020

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-04/pesquisa-revela-que-19-milhoes-passaram-fome-no-brasil-no-fim-de-2020
















Siamo grati a tutti coloro che hanno aiutato e

abbracciato la nostra campagna a favore delle

famiglie vulnerabili in questo momento di crisi

causato dalla pandemia di COVID-19. Vogliamo

anche ringraziarti per la tua donazione, la tua

collaborazione e il tuo contributo, che hanno reso

questo lavoro un grande successo, molto più ampio

e più forte. La nostra campagna ha dato impulso

alla solidarietà e continueremo uniti continuando a

distribuire cibo, igiene e forniture personali alle

famiglie, minimizzando così peggiorando la fame.

La partecipazione e il sostegno della Fondazione

Candia hanno giocato un ruolo molto importante

nel successo della nostra campagna. Aiutaci ad

aiutare.

Somos gratos a todos que ajudaram e abraçaram a

nossa campanha em prol das famílias em situação

de vulnerabilidade nesse momento de crise

causada pela pandemia da COVID-19. Queremos

também agradecer a sua doação, a sua

colaboração e a sua contribuição tornando esse

trabalho um grande sucesso, muito mais amplo e

fortalecido.A nossa campanha potencializou a

solidariedade e continuaremos unidos dando

continuidade distribuindo alimentos, material de

higiene e pessoal as famílias, minimizando assim o

agravamento da fome. A participação e o apoio da

Fundação Candia tiveram um papel muito

importante no sucesso da nossa campanha. Ajude-

nos a ajudar.



https://www.instagram.com/larjoanaangelica/

https://www.instagram.com/p/CSIeWuFnb5j/?ut

m_medium=share_sheet


