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QUEM SOMOS?
A Aliança Beneﬁcente Universitária de São Paulo (Abeuni) é uma entidade
assistencial e educacional sem ﬁns lucrativos composta por estudantes
(universitários ou não) e formados nas mais diferentes áreas de conhecimento.
A Abeuni é também um órgão de utilidade pública, reconhecido pela
Assembleia Legislativa de São Paulo (Lei Estadual 9.135/95) pelos trabalhos
realizados em prol da sociedade.
A entidade conta com voluntários que desenvolvem tanto o trabalho social
assistencial e educacional quanto outros elementos importantes como o
desenvolvimento pessoal, liderança, organização e trabalho em equipe, além de
promover a troca saudável de ideias e experiências juntamente com a criação de
fortes vínculos de amizade.

Caravana
CIENTÍFICO-ASSISTENCIAL
A Abeuni realiza o evento assistencial Caravana
duas vezes ao ano, sempre nos meses de janeiro e
julho.
Ela tem duração de nove dias e atende em média
2.000 pessoas, além de mobilizar por volta de 200
voluntários durante a sua organização e execução. Os
últimos eventos foram realizados em parceria com a
administração do Centro Educacional Uniﬁcado (CEU)
Alvarenga, em São Paulo-SP.
A meta desse trabalho assistencial é trazer uma
melhor qualidade de vida para os moradores da região
por meio de atividades curativas, educacionais e
preventivas,
sempre
com
o
diferencial
do
atendimento humanizado.

Renova

O Renova é um projeto educacional que trabalha
para fazer da escola um espaço de transformação
social.
Atuamos com crianças e adolescentes colaborando
com o desenvolvimento de competências e
habilidades que o sistema tradicional, por diversos
motivos, não consegue dar atenção, incentivando a
autonomia na construção do conhecimento e dos
estudos.
Nossas atividades partem do princípio de que o
aprendizado se dá ao compartilhar experiências,
indo em direção contrária à ideia de que existe
alguém que detém todo conhecimento e, do
outro lado, há alunos esperando para recebê-lo
passivamente.

Corrente Solidária
Devido ao cenário atual de crise, com a pandemia de
COVID-19, e a impossibilidade de realizar um evento
assistencial presencial, a Abeuni desenvolveu a Corrente
Solidária da Abeuni. O evento consiste na arrecadação e
doação de cestas básicas de alimentos e itens de higiene e
cartilhas de orientação para as populações carentes da
região do Jabaquara, mesmo público atendido em
Caravanas da Saúde.
A Corrente Solidária da Abeuni tem grande parte de sua
organização e arrecadação feitas de forma remota, levando
em consideração os cuidados com a saúde e segurança
dos voluntários da entidade, dos doadores e da população
atendida. Esse formato de evento foi concebido buscando
seguir as diretrizes de biossegurança da OMS (Organização
Mundial de Saúde), evitando possíveis aglomerações, riscos
de contágio e, ao mesmo tempo, buscando atender a
principal demanda da população atendida.

430
cestas

215
famílias
beneficiadas

R$ 24.432,55
arrecadados

As entregas da 3ª Corrente Solidária da Abeuni ocorreram no dia
30 de outubro de 2021.
Foram entregues para a comunidade próxima ao CEU Caminho
do Mar:
● 215 cestas de alimentos;
● 215 cestas de higiene;
● 215 sacolinhas com verduras e legumes, doadas em parceria
com Comprei na Xepa;
● 215 kits de absorventes;
● 220 pacotes de macarrão para yakissoba doadas pela Alfa
Alimentos, e
● 300 cartilhas.
Segundo dados de um feedback realizado com 88 famílias
durante o evento, cada família era composta, em média, por 4
integrantes. Logo o total de beneﬁciários diretos com as cestas
básicas foi de, aproximadamente, 860.

Conteúdo das cestas entregues:

Cestas de alimentos: 1 pacote de arroz (5kg), 2 pacotes de feijão (1kg
cada), 1 óleo de soja (900mL), 1 pacote de sal reﬁnado (1kg), 1 pacote
de sal reﬁnado (1kg), 1 pacote de açúcar reﬁnado (1kg), 1 pacote de
farinha de trigo (1kg), 2 pacotes de leite em pó composto (200g cada),
2 pacotes de macarrão (500g cada), 2 pacotes de molho de tomate
(340g cada), 1 pacote de café (500g), 1 biscoito recheado, 1 lata de
sardinha (125g) e 1 lata de ervilha em conserva (170g).
Cestas de higiene: 2 pacotes de papel higiênico, 5 sabonetes (85g
cada), 2 cremes dentais (90g cada), 1 detergente líquido (500mL), 1
sabão em pó (900g) e 1 água sanitária (1L).
Sacolinhas do Comprei na Xepa: legumes e/ou verduras
Pacotes de absorventes
Pacotes de macarrão para yakissoba Alfa Alimentos.

Frentes de Atuação
Para organização da CSA III, os voluntários foram divididos em diferentes frentes de atuação:

Comissão
Caravana
Frente responsável pela
organização
da
Caravana da Saúde,

que procura levar uma
melhor qualidade de
vida à região atendida.
Trabalhou na Corrente
Solidária da Abeuni,
que procura aliviar a
situação da população
atendida.

Arrecadação
Frente
responsável
pela
cotação
de
valores
e
pela
negociação
das
cestas
básicas
de
alimentos
e
de
higiene. Também foi
responsável
pelo
acompanhamento do
valor arrecadado em
relação
às
metas
estabelecidas.

Comunicação
Frente
responsável
pelo
planejamento
das
legendas
e
conteúdos dos posts
para a comunicação
externa da Corrente
Solidária da Abeuni,
com o objetivo de
divulgar
a
arrecadação
e
repassar informações
do evento.

Cartilhas
Frente
responsável
pela elaboração das
cartilhas
de
orientação
à
população, possuindo
informações
importantes para o
contexto em que a
região se encontrava
durante o período de
pandemia.

Frentes de Atuação
Para organização da CSA II, os voluntários foram divididos em diferentes frentes de atuação:

Feedback
Frente responsável por
planejar formas de
coletar e mensurar o
nível de satisfação dos
serviços prestados e
dos
produtos
entregues por meio de
ferramentas de coleta
de dados.

Agendamento
Frente responsável
pelo planejamento e
agendamento
dos
horários de chegada
das
famílias
que
receberam as cestas
básicas, de forma e
evitar aglomerações.

Logística e
Biossegurança
Frente responsável
pela segurança dos
voluntários durante
os
processos
de
preparação
e
entrega das cestas
básicas.

Logística e
Biossegurança
A frente de atuação da Logística e Biossegurança ﬁcou responsável pelo
recrutamento de voluntários para a entrega das cestas básicas. Foram
priorizadas pessoas que já haviam recebido a vacina de COVID-19, a ﬁm
de minimizar os riscos de exposição dos membros. No total, foram
reunidas 18 pessoas.
Essa frente também foi responsável pela organização da logística no local
da entrega, distribuindo adequadamente os voluntários em devidas
funções.

Arrecadação
A frente de arrecadação foi a responsável pela cotação de valores e
contratação da empresa fornecedora das cestas básicas doadas,
tanto da de alimentos, quanto da de higiene.
No total foram recebidas 8 cotações de diferentes fornecedores e a
parceria foi fechada com a empresa Incentivo, a qual apresentou o
melhor valor.
A arrecadação foi feita totalmente através de doações
por meios virtuais, via PIX, TED e o programa ABEUNI
Sempre, evitando a locomoção dos doadores e
encontros para entrega de doações em dinheiro.
A nossa meta inicial era de 150 cestas básicas de
alimentos e 150 cestas de higiene, porém no ﬁnal do
evento foi arrecadado um total de R$ 24417.55,
possibilitando a compra de 430 cestas, ajudando 215
famílias.
Além das cestas básicas, também foram arrecadadas
215 sacolinhas de alimentos perecíveis doadas pelo
Comprei na Xepa, 465 absorventes e 230 pacotes de
macarrão doados pelo Alfa Alimentos.

Cartilhas
Grupo de membros da Abeuni voltado para a produção de material informativo,
entregue em conjunto com as cestas básicas. As cartilhas continham conteúdos
divididos em três temas principais:
1) Saúde: importância da segunda dose e reforço da vacina contra COVID-19; Saúde
menstrual.
2) Social: serviços de apoio a recolocação no mercado de trabalho e orientações
sobre violência doméstica e infantil.
3) Curiosidades: importância da alimentação saudável, receitas e instruções para o
armazenamento de alimentos.

O objetivo da produção foi levar informações de interesse da comunidade, pensados a
partir do feedback com as famílias na CSA II.
Foram entregues 300 cartilhas com as impressões doadas por Cleide Miranda e Danilo
Miyahira.

Comunicação
A terceira edição da CSA trouxe como desaﬁo
preparar e organizar o evento em um tempo
reduzido de arrecadação. Assim, o trabalho da
frente de comunicação foi de suma importância
para garantir o levantamento dos valores para a
compra das cestas.
Foram utilizados os canais de comunicação
oﬁciais da Abeuni para divulgar o evento para
possíveis parceiros e doadores, como o Facebook,
Instagram, e-mail, site da Abeuni e mensagens
pelo WhatsApp.
Ao longo da campanha, as postagens feitas nas
redes sociais oﬁciais alcançou em média 644
pessoas.

Agendamento
Para evitar aglomerações, foram feitos agendamentos dos horários que as famílias deveriam ir retirar a
cesta.
Foi determinado que seriam entregues 10 cestas a cada 15 minutos, de maneira que a chegada das
pessoas fosse melhor distribuída ao longo do dia.
Além disso, para realizar os agendamentos prévios, contamos com a ajuda de alguns membros que
telefonaram para as pessoas que estavam cadastradas para retirar as cestas, esse cadastro foi enviado
pela liderança da comunidade. E para os contatos que não conseguimos entrar em contato (caíram na
caixa postal, por exemplo), a liderança também nos ajudou.

Feedback
Com o objetivo de melhorar futuras entregas e serviços
prestados à comunidade, a frente de feedback foi criada.
Entrando em contato com a população durante e após a
entrega das cestas, é feita a coleta de dados que nos ajuda a
entender o perﬁl do moradores da região e medir o nível de
satisfação com o atendimento e a qualidade dos produtos
doados.
Durante a entrega, foi feita também uma estimativa de qual
meio de comunicação seria mais efetivo para o contato após o
consumo das cestas, o que nos ajuda a aumentar a eﬁciência
da coleta.
Após a coleta dos dados, foi papel do
feedback efetuar o tratamento e análise,
gerando insights para próximos eventos.

Entregas
A entrega das cestas básicas foi realizada no dia 30 de
outubro de 2021, no bairro Jabaquara. Os 18 voluntários
recrutados se reuniram na sede da Abeuni por volta das
6h30 para alinhamentos iniciais. Em seguida, se dirigiram
ao local de entrega, onde estava presente mais uma
voluntária, a liderança Maria Lúcia.
As cestas de alimentos e de higiene foram transportadas
até o local de entrega por meio de um caminhão da própria
empresa, e os outros insumos foram levados pelos
voluntários, chegando no local às 8h30.
O descarregamento foi realizado pelos próprios voluntários
da entrega. As cestas foram primeiramente entregues à
população das 9h às 12h. A retirada das cestas básicas só foi
possível mediante apresentação de documento pela pessoa
cadastrada no agendamento.
Todos os voluntários tiveram acesso a equipamento de
proteção individual (EPI).

Depoimentos
"Eu tenho que agradecer toda essa força que vocês (Abeuni) passam para a gente daqui da
comunidade. A conﬁança também. Isto que é o mais importante. (...) na nossa ação
humanitária, eu vi a expressão dos voluntários da abeuni que estavam todos presentes e é
gratiﬁcante porque as famílias que estavam estavam lá ﬁcaram muito felizes com as doações. E
não é apenas as doações, mas também o carinho de toda a turma da Abeuni, e isso que faz
diferença, todo esse trabalho. Muito Obrigada! E o que vocês precisarem, estarei sempre à
disposição de vocês. Um beijo no coração"
MARIA LUCIA DA SILVA - Liderança da região

“O voluntariado transforma realidades. Participar da CSA3 me deu a oportunidade de ajudar, mas
também de me desenvolver enquanto cidadã. O Brasil está de volta ao Mapa da Fome e é
responsabilidade de todos nós fazer o que for possível para reverter esse cenário. Ao mobilizar
esforços para entregar uma resposta signiﬁcativa para a comunidade, os voluntários também
aprendem a partir de uma nova perspectiva. Saber que as informações que reunimos e as
parcerias que formamos vão contribuir de alguma forma é gratiﬁcante. Espero que possamos
continuar trabalhando juntos pela mudança que queremos ver no mundo..”
KHAILA GARCIA - Voluntária da Abeuni

“Eu peguei a cesta, muito obrigada! Ficamos muito felizes de receber a cesta. O Lucas
agradeceu também! Abraços para vocês todos!”
LUCICLEIDE - moradora da Região do Jabaquara, mãe de
educando do Projeto Renova

“Fazer parte dessa corrente foi uma experiência muito enriquecedora e saber que
nosso trabalho na Abeuni pode trazer impacto na vida de diversas famílias, mesmo
durante a pandemia, é muito gratiﬁcante. A CSA é uma das ações da Abeuni que
eu mais de identiﬁco e foi um prazer enorme ter feito parte.”
CAROLINE KAGOHARA - Voluntária da Abeuni

As ações sociais realizadas no CEU Caminho do Mar, junto aos munícipes pela equipe da ABEUNI, por
exemplo, a entrega das cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade foi muito além da
ajuda em alimentação; a conversa antes, e orientação sobre alimentação saudável mostrou as pessoas
um caminho que muitas não percebiam no dia a dia. Elas chegam para buscar uma cesta de alimentos
e saem nutridas de pequeninas informações que vão fazer enorme diferença no cotidiano delas. O
acolhimento que a equipe da ABEUNI proporcionou a cada pessoa elevou a auto estima porque elas
saiam se sentindo bem como ser humano, e não simples vindo buscar cesta básica. Vocês realmente
ﬁzeram e fazem a diferença com ações que vão além do dar algo vocês nutrem corpo, mente e
emocional das pessoas que atendem. A luz que mostra um caminho não só clareia.
Em nome da gestão do CEU Caminho do Mar, nosso muitíssimo agradecida pela existência e
perseverança dessa equipe e do projeto de vida que existe nas ações desenvolvidas pela equipe da
ABEUNI.
MARLENE CORREIA - Gestora do CEU CAMINHO DO MAR

Quando se fala em distribuição de cestas básicas, eu pensava ser uma coisa
relativamente simples. Mas agora percebo quanta mobilização! Parte ﬁnanceira e de
voluntarios, logística, biossegurança, comunicação com os parceiros e membros da
comunidade. É tanta coisa! Então novamente, PARABÉNS! Foi bem inovadora a ideia de
vocês para complementar as cestas básicas com as hortaliças, levando mais diversiﬁcação
de nutrientes e sabores à população. Foi bem de encontro com nosso propósito de ter
mais acessibilidade aos alimentos.
TATIANA KATAYAMA - Organizadora do projeto Comprei na Xepa

Foi muito importante dar continuidade nas nossas ações. Fiquei muito grata por toda ajuda
e participação de todes no projeto da CSA III. Tivemos muitas questões sobre a
continuidade do projeto, vide o risco sanitário do momento da entrega, mas, com muito
trabalho e empatia, conseguimos ultrapassar nossas metas de arrecadação e fazer uma
entrega segura para as famílias alcançamos em conjunto com a importante ação das
lideranças locais.. Obrigada a todes por tudo!
MARINA CUSTÓDIO - Diretora Assistencial da Abeuni

Nosso Muito Obrigado!
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QUEM SOMOS?
Amigos
POR QUE?
Porque somos
voluntários daqui,
de lá,
de mais para lá*

*Grito de paz da Abeuni

Siga
nossas
redes.
E ACOMPANHE NOSSOS PROJETOS
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