
PRESTAÇÃO DE 
CONTAS

Agosto a Novembro 2020



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 e apoia outros projetos que dão
suporte a grupos menos favorecidos.

O projeto surgiu da vontade de ajudar a aliviar a fome e
outras necessidades destas pessoas neste momento de
pandemia do Covid-19, utilizando o conhecimento do chef
Rafa Leão, o suporte de apoiadores e voluntários, e a
estrutura disponível do Espaço Sinimbu, mas se tornou
um projeto permanente, como era um desejo antigo de
suas sócias.

Com o retorno gradual das atividades do Espaço as ações
antes semanais passaram a quinzenais e depois mensais.



Resultados

De agosto até novembro de 2020 foram 
realizadas 7 ações, tendo sido assim divididas:

• 6 ações com a Tenda Franciscana, 
administrada pelo SEFRAS – Serviço 
Franciscano de Solidariedade

• 1 ação com o Projeto Uma Nova 
Chance, com doações de presentes e 
fornecimento do lanche para a festa de 
Natal de 170 crianças do Jardim Aracati, 
São Paulo.



Resultados

Nestas ações foram distribuídas:

• 4.295 marmitas com peso ao redor de 
400g (aproximadamente 1.718 kg de 
alimentos)

• 300 marmitas com sanduíches e 
biscoitos + suco + guloseimas

• 74 kits com roupa, calçado e brinquedo
• 156 cremes dentais
• 150 escovas dentais
• E mais: álcool em gel, sabonete líquido, 

roupas 



O que oferecemos?
Conheça abaixo a Tabela Nutricional da 
nossa marmita

Marmita Projeto Mongaru – 400g
Calorias 741 Kcal

Carboidratos 122,75 gramas

Proteinas 21,25 gramas

Gorduras 17,82 gramas

Fibras 14,5 gramas

Sódio 704,1 mg

Calcio 178,4 mg

Ferro 3,7 mg

Potassio 633,8 mg

Vitamina C 63 mg

Magnesio 68,1 mg

Vitamina B6 0,3 mg





Doações
recebidas

• 20 doações em dinheiro para o Projeto 
Mongaru totalizando R$19.177,61

• 25 doações em dinheiro para o Natal do 
Jardim Aracati, totalizando R$7.311,54

DINHEIRO

• sabonetes líquidos e álcool em gel
• roupas
• 156 cremes dentais
• 150 escovas dentais infantis

PRODUTOS DE HIGIENE E OUTROS



Nosso Voluntários
=

Amor em ação!

Nada acontece sozinho! Nossas ações se concretizam porque 
várias pessoas dedicam seu tempo à preparação, montagem, 

divulgação, arrecadação, compra e entrega de tudo que é 
preparado. Este time de voluntários é sensacional!

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



Resultados 
consolidados 

desde o 
início do 
Projeto

• Ações realizadas: 22
• Doações recebidas em 

dinheiro: R$62.125,98
• Marmitas preparadas: 14.506
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