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Combate à fome: saiba como ajudar quem mais precisa
Clique aqui para ver a notícia no site
Conheça 9 ONGs que estão atuando ativamente no enfrentamento da fome e saiba como você pode fazer
a sua parte. O Brasil tem vivido nas últimas semanas a fase mais da pandemia. O sistema de saúde está
sobrecarregado com situação crítica de oxigênio hospitalar em pelo menos 6 estados (Acre, Rondônia,
Mato Grosso, Amapá, Ceará e Rio Grande do Norte), a ocupação de leitos de UTI passa de 80% em
mais de 20 estados e o número de mortos e de novos infectados pela doença bate recordes negativos a
cada dia que passa. Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE, divulgada em setembro do
ano passado, 10,3 milhões de brasileiros passam fome — um aumento de 3 milhões nos últimos 5 anos.
O número de pessoas em situação de extrema pobreza dobrou no Brasil em 2020, atingindo 12,8% da
população de acordo com dados da Faculdade Getúlio Vargas (FGV). Estamos novamente no mapa da
Fome da ONU. A união coletiva é tão urgente e necessária. Uma série de instituições estão com
arrecadações emergenciais para dar um suporte para quem mais precisa neste período. A Coalizão
Negra Por Direitos, em parceria com a Anistia Internacional, Oxfam Brasil, Redes da Maré, Ação
Brasileira de Combate às Desigualdades, 342 Artes, Nossas - Rede de Ativismo, Instituto Ethos, Orgânico
Solidário e Grupo Prerrô, criaram o financiamento coletivo Tem Gente Com Fome, campanha nacional que
arrecada fundos para o enfrentamento à fome, à miséria, e à violência na pandemia de Covid-19 em
2021. "Além das mortes, a pandemia trouxe fome, miséria e violência. É preciso agir rápido e, por isso,
precisamos da sua ajuda. A fome não pode esperar", diz o texto da campanha. A ONG Amigos do Bem,
por exemplo, que apoia famílias de povoados do sertão de Alagoas, Pernambuco, Ceará e Paraíba,
entregou 200 mil cestas básicas para 1,2 milhão de pessoas em 300 povoados diferentes em 2020. Só
que, este ano, as arrecadações caíram 50% em comparação com o mesmo período do ano passado.
"São povoados isolados dos grandes centros e sem estrutura hospitalar de saúde e estamos muito
preocupados porque a pobreza está aumentando vertiginosamente", conta a fundadora Alcione Albanesi.
"A situação de fome e a desigualdade social se agravou muito com a pandemia. Milhares de famílias do
sertão sofrem com a falta de alimentos, de água e de recursos básicos de saúde. A realidade no sertão
nordestino é emergencial", explica. Por isso, eles criaram o Plano de Ação Emergencial em que buscam
arrecadar 100 mil cestas básicas. O mesmo aconteceu com a Gastromotiva, que trabalha no combate à
fome e desperdício além de oferecer cursos de empreendedorismo e teve uma queda de 66% nas
doações. Fato é que a pandemia não acabou - está longe de acabar - e a fome só aumentou. Abaixo,
conheça esses e outros projetos sérios que estão atuando ativamente no enfrentamento fome e saiba
como você pode fazer a sua parte: Amigos do Bem (@ amigosdobem) Atua há 25 anos no sertão
nordestino com projetos de educação, trabalho, acesso à saúde, água e moradia. A intituição arrecada
doações o ano todo para manter a estrutura de educação, mas, no momento, o foco está em
arrecadação de alimentos. Como ajudar? Você pode fazer uma doação única ou contribuir mensalmente
na campanha Ação Emergencial com valores a partir de 25 reais. Uma cesta básica sai por 100 reais e
inclui a compra dos alimentos mais a logística de entrega feita pelos voluntários. Doe aqui. Gerando
Falcões (@ gerandofalcoes) A organização atua em rede para fomentar esporte, cultura, educação e
qualificação profissional para comunidades de todo o Brasil e está com a campanha Corona no Paredão,
Fome não! para levar cestas básicas digitais, que serão distribuídas para famílias em estado de
vulnerabilidade. Como ajudar? Cada cesta custa R$ 50 e as doações estão concentradas neste link .
Você também pode ser embaixador da campanha com uma página personalizada para arrecadar fundos.
Saiba como aqui Gastromotiva (@gastromotiva) Trabalha no combate à fome e desperdício de alimentos
além de oferecer cursos de empreendedorismo em microgegócios gastronômicos. O Banco de Alimentos

da Gastromotiva atende 60 organizações parceiras da rede de Gastronomia Social com doações de
insumos para a produção de refeições servidas a pessoas em situação de vulnerabilidade e insegurança
alimentar. Como ajudar? A campanha Chega de Fome visa impulsionar as doações e colocar comida no
prato em centros urbanos e periferias. A meta é arrecadar 500 mil reais. Até o fechamento desta
reportagem foram arrecadados R$ 18.290,00. Doe aqui Redes da maré (@redesdamare) Atua no
desenvolvimento e capacitação de moradores das favelas da Maré no Rio de Janeiro. Fazem parte da
campanha nacional Tem Gente Com Fome , que arrecada fundos para ações emergenciais de
enfrentamento à fome, à miséria, e à violência na pandemia de Covid-19 em 2021. Como ajudar? Tem
Gente Com Fome: https://www.temgentecomfome.com.br/#block-36194 Chave PIX: 11.140.583/0001-72
Capacita-me (@capacitame) Comandado pela empresária e consultora Rachel Maia, o projeto capacita
pessoas que estão fora do mercado de trabalho com cursos gratuitos e também está arrecadando fundos
para o combate à fome. Como ajudar? projetocapacitame.com.br Coalizão negra por direitos (@
coalizaonegrapordireitos) Agrupa entidades do movimento negro em âmbito nacional para a incidência
política no Congresso Nacional e em fóruns internacionais e encabeça a campanha nacional Tem Gente
Com Fome, que arrecada fundos para ações emergenciais de enfrentamento à fome, à miséria, e à
violência na pandemia de Covid-19 em 2021. Como ajudar? Tem Gente Com Fome:
https://www.temgentecomfome.com.br/#block-36194 Chave PIX: 11.140.583/0001-72 Capão Cidadão
(@capaocidadao.oficial) Associação que atua na região do Capão Redondo e acaba de completar um
ano de ações para o enfrentamento desta pandemia. O grupo vem arrecadando cestas básicas, produtos
de higiene, marmitas, livros, brinquedos, alimentos perecíveis, fraldas e máscaras para moradores da
comunidade. Como ajudar? Doações dia direct @capaocidadao.oficial
Coalizão Negra por Direitos (@coalizaonegrapordireitos)
Agrupa entidades do movimento negro em âmbito nacional para a incidência política no Congresso
Nacional e em fóruns internacionais e encabeça a campanha nacional Tem Gente Com Fome, que
arrecada fundos para ações emergenciais de enfrentamento à fome, à miséria, e à violência na pandemia
de Covid-19 em 2021.
Como ajudar?
Tem Gente Com Fome: https://www.temgentecomfome.com.br/#block-36194
Chave PIX: 11.140.583/0001-72
Gastromotiva (@gastromotiva)
Trabalha no combate à fome e desperdício de alimentos além de oferecer cursos de empreendedorismo
em microgegócios gastronômicos. O Banco de Alimentos da Gastromotiva atende 60 organizações
parceiras da rede de Gastronomia Social com doações de insumos para a produção de refeições
servidas a pessoas em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar.
Como ajudar?
A campanha Chega de Fome visa impulsionar as doações e colocar comida no prato em centros urbanos
e periferias. A meta é arrecadar 500 mil reais. Até o fechamento desta reportagem foram arrecadados R$
18.290,00. Doe aqui e se inscreva como voluntário pelo site oficial da Gastromotiva.
Gerando Falco~es (@gerandofalcoes)
A organizac¸a~o atua em rede para fomentar esporte, cultura, educac¸a~o e qualificac¸a~o profissional
para comunidades de todo o Brasil e está com a campanha Corona no Paredão, Fome não! para levar
cestas básicas digitais, que serão distribuídas para famílias em estado de vulnerabilidade.
Como ajudar?
Cada cesta custa R$ 50 e as doações estão concentradas no site Corona no Paredão. A meta é
arrecadar 500 mil reais. Até o fechamento desta reportagem foram computados 27.134 reais. Você
também pode ser embaixador da campanha com uma página personalizada para arrecadar fundos. Saiba
como aqui.
G10 Favelas (@G10 Favelas)
Bloco de Li´deres e Empreendedores de Impacto de Comunidades Brasileiras que ajudam famílias em

situação de vulnerabilidade com alimentação, além de fornecerem materiais essenciais para a
sobrevivência e fomentarem a educação para garantir oportunidades mais justas aos moradores das
múltiplas periferias espalhadas pelo País.
Como ajudar?
PIX: 12.772.787/0001-99
PIX: g10favelas
Instituto Escola do Povo
Redes da maré (@redesdamare)
Atua no desenvolvimento e capacitação de moradores das 16 favelas da Mare´ no Rio de Janeiro. Fazem
parte da campanha nacional Tem Gente Com Fome, que arrecada fundos para ações emergenciais de
enfrentamento à fome, à miséria, e à violência na pandemia de Covid-19 em 2021. "Agora vamos
começar uma nova ação no domingo, dia 28.03 direcionada ao atendimento de 500 famílias por vez. As
crianças da Maré estão sem estudar desde o ano passado e estão sem instrumentos para estudar,
também vamos direcionar nossos esforços para fazer com que as crianças não desistam da escola",
conta Eliana Silva.
Como ajudar?
Pelo site Tem Gente Com Fome ou pela Chave PIX: 11.140.583/0001-72

