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CAMPANHA

Quem tem fome tem pressa!

2020/21

DE ARRECADAÇÃO
DE CESTAS 
DE ALIMENTOS
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Tudo isso só é possível por conta do 
apoio incondicional de cada um de vocês: 
voluntários, colaboradores, parceiros e 
doadores, unidos pelo poder transformador 
da solidariedade.

Encerramos mais uma campanha com chave 
de ouro, mas a luta continua, com a entrega 
de mais de 500 cestas de alimentos todo 
mês às famílias em situação de risco de 
Paraisópolis e aos pacientes do Hospital 
M’Boi Mirim, e ainda temos muito trabalho 
pela frente.

É uma grande satisfação ter você conosco. 
Muito obrigada!. 

Esse relatório foi feito para você que 
participa de nossas ações sociais e faz a 
diferença.

O Voluntariado não para, estamos sempre 
preocupados em inovar e acompanhar 
as necessidades e desafios que surgem 
diariamente. Para manutenção e ampliação 
de nossas ações sociais, contamos com 
diversas formas de arrecadação. A nossa 
trajetória é marcada por iniciativas de 
humanização, além da transformação 
social em prol do indivíduo e de um mundo 
melhor e mais justo.  

Apesar de todas as dificuldades e dos 
desafios enfrentados desde o início da 
pandemia, em março de 2020, estamos 
caminhando com a sensação de dever 
cumprido e a certeza de que temos a força 
necessária para nos reinventar, humanizar, 
transformar vidas e amenizar o sofrimento 
de muitas famílias em situação de risco. 

Juntos, fizemos a diferença na vida de 
milhares de famílias carentes. Ao longo 
do ano de 2020 e 2021, atendemos às 
necessidades básicas das comunidades das 
regiões de Vila Andrade, Campo Limpo e 
Jardim Ângela, distribuindo mais 50 mil 
kits de higiene (com sabonete, escova 
de dente e creme dental), mais de 80 mil 
cestas de alimentos, 140 mil máscaras, 
1.823 brinquedos, 1.209 kits de vestuário 
e higiene, 1 mil panetones e brinquedos 
para os moradores de rua da Praça da Sé 
no Centro de São Paulo, entre outros itens. 

Mensagem da Presidente
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Com mais de 60 anos de atividade, o Voluntariado Einstein tem como propósito promover a 

transformação social, a geração de conhecimento e a humanização por meio do trabalho 

voluntário, consciente e profissional, além das ações sociais que elevam o bem-estar físico 

e psicossocial dos beneficiários de seus serviços. 

O Voluntariado atua efetivamente em cinco frentes: Unidade Morumbi, Unidades Externas 

— Alphaville, Ibirapuera e Perdizes, Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis 

(PECP), Residencial Israelita Albert Einstein (RIAE), Hospitais Municipais M’Boi Mirim e Vila 

Santa Catarina, além de contribuir com a humanização e aporte financeiro das Residências 

Terapêuticas e da Creche CEI Perobeiras, administradas pelo Einstein.

Promover na Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira Albert Einstein, 
com excelência de qualidade, a 
transformação social, a geração de 
conhecimento e a humanização, por 
meio do trabalho voluntário, consciente 
e profissional.

✔ Integridade

✔ Respeito às diferenças individuais

✔ Solidariedade

✔ Compromisso

✔ Ética

✔ Humildade

Ser um agente transformador, 
fortalecendo o conceito do 
trabalho voluntário e favorecendo a 
construção de uma sociedade mais 
justa e humanizada.

MISSÃO

VALORES

VISÃO

Sobre o Voluntariado Einstein
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Desde o início da pandemia, em março de 
2020, o Voluntariado Einstein promoveu 
campanhas de arrecadação para atender 
às necessidades básicas das comunidades 
das regiões de Vila Andrade, Campo Limpo 
e Jardim Ângela. Com o apoio dos agentes 
comunitários de saúde, na primeira fase 
da campanha detectamos 50 mil pessoas 
em situação de risco e não podíamos ficar 
indiferentes. Pensando nisso, promovemos 
três campanhas de arrecadação em 
2020 em prol da população carente e 
mais atingida pelo coronavírus. Em 2021, 
retomamos a campanha.

Na primeira fase, foram arrecadados R$ 
300.260,00 para compra de 50 mil kits 
de higiene, com sabonetes, escova e pasta 
de dentes, que foram entregues às famílias 
assistidas pelas 13 Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), estas administradas pela 
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira 
Albert Einstein. 

Em seguida, iniciamos a campanha para 
doação de cestas básicas, recebendo uma 
grande doação de R$ 1.000.000,00 de José 
Seripieri Filho. No total, foram arrecadados 
R$ 1.629.195,58 destinados à compra de 
24.700 cestas de alimentos durante o 
período de três meses, beneficiando 10.850 
famílias das regiões de Vila Andrade e 
Campo Limpo.

Já na terceira fase, com o apoio de empresas 
parceiras e pessoas físicas, o Voluntariado 
Einstein também doou 1.209 kits, que 
incluíam conjunto de moletom, peças 
íntimas, chinelos, sabonetes e máscaras 
para os pacientes que foram internados no 
Hospital de Campanha do Pacaembu. Além 
da parceria com algumas empresas, foram 
arrecadados R$ 39.674,00 para execução 
dessa ação. 

Além da doação de mais de 10 mil cestas de 
alimentos aos beneficiários em situação de 
extrema necessidade do Programa Einstein 
na Comunidade Paraisópolis, também 
foram entregues 6 mil cestas aos moradores 
carentes da comunidade do Jardim Ângela. 

Campanhas 2020: Juntos na Luta 
Contra o Coronavírus
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Diante do agravamento da situação geral do 
país e da diminuição das doações destinadas 
aos moradores das favelas do Brasil, o 
Voluntariado Einstein se comprometeu a dar 
continuidade às campanhas de arrecadação 
de cestas de alimentos, iniciadas na 
pandemia, em março de 2020, para as 
famílias carentes da região de Paraisópolis.
 
Com o apoio do Núcleo do Serviço Social 
do Programa Einstein na Comunidade de 
Paraisópolis e de agentes comunitários 
de saúde, foram detectadas mais de 10 
mil pessoas em situação de risco em 
Paraisópolis. Pensando nisso, promovemos 
uma nova campanha de arrecadação 
de cestas de alimentos em prol dessa 
comunidade.

No total, foram entregues mais de 40 mil 
cestas para 10 mil famílias durante o 
período de quatro meses. Para garantir o 
sucesso da nossa iniciativa, contamos com 
a doação de 1.144 pessoas nos ajudando 
na luta contra a fome em 2021. 

O desafio de angariar fundos também 
ganhou força com a ajuda de celebridades 
e influenciadores que abraçaram a nossa 
causa e fizeram toda a diferença desde o 
início da primeira fase da campanha em 
2020. Ana Furtado, Adriane Galisteu, 
Alexandre Pato, Anna Carolina Bassi, Bel 
Pimenta, Bruna Tenório, Caio Campos, 
Celso Zucatelli, Daiana Garbin, Daniel, 
Duda Nagle,  Danilo Gentili, Fabiana 
Justus, Fefa Alfano, Flávia Junqueira, 
Helena Bordon, Iza, João Carlos Martins, 
João Freire, Luciana Tranchesi, Marcella 
Tranchesi, Maria Rudge, Marcela Barci, 
Marcos Mion, Mônica Benini, Mônica 
Salgado, Raquel Marins, Reinaldo Gottino, 
Sacha Chryzman, Sandra Annenberg, 
Sergio Marone, Silvia Braz, Silvia Poppovic, 
Simaria Mendes, Walter Casagrande, 
Tiago Leifert, entre outros, são exemplos de 
celebridades e influenciadores que usaram 
suas contas nas redes sociais para divulgar 
e contribuir com as nossas iniciativas. 

Campanha 2021: Quem tem fome tem 
pressa!
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As campanhas também foram divulgadas na imprensa online, impressa, rádio e TV. 
Destaque para divulgações na CNN, SPTV/TV Globo, Catraca Livre, Estadão, Uol, Record,  
Terra, Jovem/Pan, Veja, entre outros veículos, que reforçaram a importância da solidariedade 
em tempos de muita dificuldade e desafios. 

Para reforçar a campanha, contamos com o apoio também de empresas e marcas que 
fizeram toda a diferença. No total, foram mais de 45 empresas que abraçaram a nossa 
causa e contribuíram no combate à fome, doando recursos e produtos para garantir o 
sucesso da nossa iniciativa.
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 Essas marcas e parceiros tornaram os nossos sonhos 
possíveis, e juntos ajudamos milhares de pessoas. 

Obrigada pela confiança em nosso trabalho e por 
fazer a diferença! 

R$ 3.428.499,00

2.555 1.144

R$ 5.800.000,00

mais de 3.644 doadores 

Mais de 88 mil pessoas beneficiadas em 2020 e 2021

Mais de 1.2400.00 toneladas de alimentos distribuídos

R$ 2.464.380,62
incluindo a doação de produtos para compra de 40 mil cestas básicas, 

beneficiando 10 mil famílias

Valor Total da Captação de Recursos
2020

+

+
Doadores em 2020 Doadores em 2021

Total de doações

Total de doadores

2021
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@voluntarioseinstein

site: voluntarios.einstein.br

Voluntariado Einstein
Local: Unidade Einstein Morumbi - 15º andar

Fone: +55 (11) 2151-3580


