
CESTA 
BASICA

CULTURAL
É hora da gente se unir para ajudar quem mais precisa!
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A Sufruto tem como principal 

obje�vo, o desenvolvimento social 

e econômico da comunidade, por 

meio da implantação de projetos 

culturais, sociais e ambientais; as 

fontes de recursos podem ser de 

receitas próprias ou através de 

colaboração e parcerias com o 

poder público e privado ou outras 

organizações de âmbito municipal, 

estadual ou federal.

Na atual crise ocasionada 

pelo coronavirus voltamos nossos 

esforços para as mulheres de baixa 

renda, que se encontram em 

estado de vulnerabilidade. 

Futuramente com a promoção de 

ações sociais que vão muito além 

do assistencialismo, nossa intenção 

é fortalecer o vínculo, auxiliar no 

acesso aos bene�cios de direito e 

na medida do possível, atender 

suas necessidades básicas 

minimizando a desigualdade social, 

almejando a esperança de uma 

nova era.



A Sufruto nasceu em 2002 de 
um movimento com projetos 
independentes relacionado à 
livros, saraus ecológicos em 
escolas, manifestações populares 
e expedições ao Morro do 
Voturuna, na cidade de Santana 
de Parnaíba. Em 2009 se 
ins�tucionalizou como Associação 
Civil, com sede em um espaço 
público - mul�uso. Atualmente  
estamos com uma sede 
administra�va na rua Fernão Dias 
Falcão, 53 – centro – Santana de 
Parnaíba. 

 
Em 2019 o projeto Cesta 

Básica Cultural, recebeu uma 
premiação de inicia�vas da “Rede 
Pontos de Cultura” da Poli�ca 
Nacional de Cultura Viva no 
Estado de São Paulo. Devido a 
pandemia do COVID – 19, �vemos 
que mudar os planos, e o obje�vo 
de levar a�vidades culturais as 
comunidades, limitou-se a levar 
cestas básicas, kits de higiene e 
limpeza e um livro. 

 

UM PROJETO

Começamos as ações 
atendendo aqueles que estavam 
mais próximos, abrimos um 
cadastro que não foi divulgado, 
mas logo os numeros começaram a 
subir e através de parcerias e 
colaboradores como as Meninonas, 
a Rainha da Paz e a CUFA – Central 
Única das Favelas, conseguimos 
ampliar nosso alcance e atuação. 
Como essa rede de cadastrados se 
criou organicamente atualmente 
estamos ajudando 250 mulheres, 
distribuídas em 35 bairros, 
representando uma média de 4 
moradores por casa, totalizando 
aproximadamente 1000 pessoas 
assis�das com ação “Mães de 
Favela” que será melhor detalhada 
na Atuação. 

 “Logo, essa ins�tuição se 
mostra ar�culada e consistente às 
causas sociais, se obje�vando com 
o propósito de preservar a 
integração do poder público ou 
privado, bem como, de outros 

atores da comunidade, na 
promoção de projetos e programas 
focados na questão ambiental e 
cultural, de modo a elevar a 
qualidade da educação ambiental 
com noções de cidadania e inclusão 
social” (ESTATUTO SOCIAL 
ASSOCIAÇÃO CIVIL INSTITUTO 
SUFRUTOVERDEUS, 2018).



Com obje�vo de apoiar a comunidade 
no enfrentamento da pandemia, através de 
ações solidárias e de inclusão, ter impacto 
social posi�vo e relevante na vida de todos 
beneficiários, com intuito de minimizar os 
danos causados pela desigualdade social.
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Panela vazia mata
A fome bate maltrata

QUEM PASSA FOME 
PASSA A NÃO SONHAR. 

ajude a encher as panelas
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UM PROJETO

Até o momento nossa atuação foi eventual, devido aos 
protocolos de segurança com distanciamento social, não foi possível 
realizar visitas presencias as famílias, apenas ligações, coleta de 
dados para cadastramento e encontro nas ações de entrega das 
cestas e kits. Iniciamos com 10 famílias, chegamos a mais de 400 
cadastros, Após a concre�zação da parceria com a CUFA passamos a 
realizar a ação “mães de favela”  e selecionamos apenas as 
mulheres, totalizando 250 cadastros. Nesse ano já realizamos 2 
ações (10/04 e 08/05) a próxima prevista para 12/06.

Esse projeto terá duração de seis 
meses, de julho a dezembro, visando 
arrecadar recurso para atender as 250 
famílias cadastradas periodicamente, 
doando cestas básicas, produtos de 
higiene e limpeza. Um total de 150 
famílias, que se encontram em situação 
de maior vulnerabilidade serão 
selecionadas  para auxilio mensal 
enquanto as demais farão parte das 
ações  de campanha: Inverno (10/jul); 
Dia das crianças (09/out) e Natal 

Para as realização dessas campanhas 
vamos buscar parcerias para colocação de 
pontos de coleta de dona�vos como roupas, 
cobertores, brinquedos e panetones, de 
acordo com cada época para serem 
distribuídos juntamente a cesta básica, o kit 
de limpeza e higiene e o livro.



INVESTIMENTO  A CIMA DE 

R$ 35.000,00
EM DOAÇÕES DE ALIMENTOS  
DISTRIBUIDOS EM 2020/21
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Grau de vulnerabilidade por região - 2010 

O meio ambiente é todo 
contexto que estamos inseridos, 
desde a localização a interferência 
de tudo a nossa volta.

 Ao analisar o município de 
Santana de Parnaíba, 
compreendemos que o cenário é 
propício para par�cipação da 
comunidade no combate a 
pobreza, pois apesar de 
apresentar um serviço público de 
excelente qualidade ao munícipe, 
vem apresentando altos índices 
de desigualdade social, devido 
principalmente ao 
desenvolvimento  de grandes 
centros comercias, industriais e 
dos residenciais de alto padrão. 

Indice paulista de vulnerabilidade social - IPVS 

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA 



O reflexo de áreas muito 
ricas pesa mais sobre as periferias 
menos desenvolvidas, por esse 
mo�vo são as empresas e pessoas 
que estão inseridas nesse 
território que podem ajudar a 
nossa comunidade que esta em 
situação de vulnerabilidade, que 
foi agravada por essa pandemia.

Além de manter an�gas 
tradições, como o samba rural 
paulista, reconhecido com 
patrimônio imaterial, nossa 
cidade abriga o maior conjunto 
arquitetônico, e um patrimônio 
natural que é o Morro do 
Voturuna, tombados pelo 
CONDEPHAAT (Conselho de 
Defesa ao Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Ar�s�co e 
Turís�co.) Com esses desafios a  
Sufruto vem se estabelecendo 
com a�vidades que fortalecem os 
indivíduos e sua atuação na 
sociedade, exercendo seu direito 
e sua cidadania, envolvendo 
pessoas de todas as idades 
contribuindo para construção de 

Dessa forma essa associação 
se apresenta a�va na 
comunidade, afim de par�cipar 
das decisões e na medida do 
possível reduzir a desigualdade 
social em nossa cidade, unindo 
interesses para  minimizar os 
impactos da pandemia na vida 
das pessoas mais carentes.
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TONELADAS
DISTRIBUIDOS

 

8.000
 

15
AÇÕES

 

 

REALIZADAS



PESSOAS
ATINGIDAS

MULHERES
 

1000
PESSOAS

 

250
MULHERES

 

1000
 

As doações podem ser realizadas 

através de:

 Doação espontânea, qualquer 

quan�dade ou valor.

 Doação de 5 Cestas Básicas ou

     R$ 600,00 ; 

 Doação de 10 Cestas Básicas ou 

R$ 1.200,00 ; 

     Doação de 20 Cestas Básicas ou 

R$ 2.400,00

Planos mensais de apoio ao projeto Cesta Básica Cultural, para ação “Mães de 
Favela” com doação de Cestas Básicas, no valor de R$ 120,00.

‘’Nossa meta
 é arrecadar 1200 Cestas 

Básicas a serem 
distribuídos para nossas 

“mães de favela”, 
podendo prestar um 

auxilio durante 6 
meses’’
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CADASTRADAS
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Projeto Cesta Básica Cultural – Santana de Parnaíba - SP

Rua. Fernão Dias Falcão - Centro Histórico ·

Santana de ParnaÍba / SP · CEP: 06501-120

Site: www.sufruto.org.br

Instagram: @sufruto.org.br
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