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MONGARU = ALIMENTAR
em Tupi-Guarani



Objetivo do 
Projeto

O “Projeto Mongaru” produz marmitas para serem
distribuídas a pessoas em situação de vulnerabilidade na
cidade de São Paulo.

Ele surgiu da vontade de ajudar a aliviar a fome e outras
necessidades daqueles menos favorecidos utilizando o
conhecimento do chef Rafa Leão, o suporte de apoiadores
e voluntários, e a estrutura disponível do Espaço Sinimbu,
fechado por conta do Covid-19, mas a satisfação foi tão
grande que ele se tornou uma ação permanente.

Em tempos de pandemia e com a infraestrutura ociosa as
ações são semanais, mas sua frequência será ajustada de
acordo com o retorno das atividades do Espaço Sinimbu.



Resultados

Até o momento foram realizadas 15 ações, 
tendo sido assim divididas:

• 2 ações com o “Projeto Fogão na Rua”
• 13 ações com a Tenda Franciscana, 

administrada pelo SEFRAS – Serviço 
Franciscano de Solidariedade



Resultados

Nestas ações foram distribuídas:

• 9.961 marmitas com peso ao redor 
de 400g (aproximadamente 3.980 kg 
de alimentos)

• 400 sabonetes
• 400 cremes dentais
• 400 escovas dentais
• 500 máscaras de tecido





Doações 
recebidas

• 81 doações em dinheiro totalizando R$35.636,83

DINHEIRO

• 1300 kg de legumes
• 70kg arroz
• 40kg feijão
• 28kg farinha milho
• 60kg linguiça defumada
• 4kg sal
• 12 unidades óleo de soja

INSUMOS

• 500 unidades

MÁSCARAS 



Voluntários

33 voluntários e 9 funcionários estiveram 
envolvidos na produção destas marmitas.

Obs: devido a pandemia o número de 
participantes teve que ser controlado para 

minimizar riscos.
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