


Somos uma organização humanitária plural,
suprapartidária e de princípios franciscanos com mais de
20 anos de ação social em 16 territórios pelo país.
Atuamos diariamente no combate à fome, a violações de
direitos e inserção econômica e social de populações em
extrema vulnerabilidade.

Também atuamos em frentes nacionais e internacionais,
na articulação e proteção de defensores de direitos
socioambientais na Amazônia brasileira, na promoção do
trabalho decente no Brasil e no diálogo para a crise
multidimensional com setores da sociedade civil africana
e latino-americana.

O SEFRAS



22 ANOS

5 mil pessoas
atendidas 
diariamente

Territórios
16

14 serviços fixos
300 funcionários 
registrados

4 projetos 
temporários
200 Voluntários

Combate 
à fome 

5 mil refeições 
distribuídas 
diariamente

Defesa de 
Direitos

Inclusão
Econômica Advocacy

3 MILHÕES de refeições doadas na pandemia



Reconhecimentos e Certificações

Prêmio Betinho 
de cidadania

Prêmio 
Melhores ONGs

Auditoria Contábil Independente



Situação da Fome - Brasil

619.869
famílias em situação de 

insegurança alimentar na cidade 
de São Paulo. 

33M
pessoas em situação 

de fome no país.

14M
novos Brasileiros (as) em 

situação de fome em um ano.

15,5% 
dos domicílios 

Brasileiros com pessoas 
passando fome.

30,8%
aumento referente ao 

número do ano 
passado na cidade.

Fonte: Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar -
Rede Penssan



Atuação 
Na região de São Paulo

• 1.800 marmitas distribuídas por dia;
• 60 Kg de proteína utilizada.

• 4.000 atendimentos por dia;
• 10 serviços de atendimento fixos 

na cidade de São Paulo.



PLANO DE AÇÃO 
Na região de São Paulo

• 1800 marmitas distribuídas p/ dia;
• 60 Kg de Proteína utilizada ao dia;

• 4.000 atendimentos p/ dia;
• 60 Kg de Proteína utilizada ao dia;

Ações urgentes:

- Arrecadação de proteínas – 2 
Toneladas até o final de 
Ago/22.

- Estoque de proteína para 
distribuição – ZERADO.

Metas - 2022:

- Arrecadação de proteínas – 10 
Toneladas até o final de 
Dez/22.

Plano de Ação 



VAMOS JUNTOS?!


