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O que é a Irmandade Solidária?

A Irmandade Solidária, é uma instituição criada oficialmente em 2020, através de um coletivo de 
amigos com um propósito comum, que é ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social 
dentro de São Paulo e Região, promovendo mais de dignidade, carinho, amor e respeito à estas 
pessoas.

“Derrubar muros e construir pontes” é um caminho para construirmos uma enorme corrente do 
bem e conectar pessoas com o mesmo propósito, ajuda a potencializar o esforços e impactar cada 
vez mais pessoas e assim, promovendo ações maiores e com mais relevância.

São Realizadas ações sociais de várias formas, desde entrega de roupas e alimentos para pessoas 
em situação de rua, no auxílio a casa de acolhimento, ações em datas comemorativas e ajuda à 
comunidades de São Paulo e Região.

Caminhar junto faz toda diferença, VAMOS JUNTOS?



Sobre a Ação de Inverno 2021

Objetivo Meta Como? Onde?

Amparar pessoas 
em situação de rua 
de São Paulo, com 

alimentação, 
cobertores, kit 

higiene e outros.

Inicial
- 500 Kits Básicos;
- 250 Cobertores;
- 100 Absorventes

*Kit: 2 Frutas, 1 Água 500ml, 
um par de meia, pasta e 

escova de dentes e Máscaras

Através de doações 
de produtos e 

dinheiro, e parceria 
com comércios e 

empresas e auxílio 
dos voluntários

Praça da Sé e 
itinerário pelas ruas 

de São Paulo (Av. 
Bandeirantes, 

General Glicério, 
Jabaquara) 



Resultados da Ação
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06 - 250 Kits (1 água 500ml, 
1 sabonete, 1 escova de 
dente, 1 creme dental, 1 
par de máscara, 2 frutas 
e 1 par de meia)

- 100 marmitas 
(macarrão ao sugo com 
almôndegas 
vegetarianas)
- 150 Lanches (Queijo, 
Presunto e salada);

- 150 Cobertores;
- 16 Absorventes
- 20kgs Ração de 
Cachorro
- Roupas
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07 - 350 Kits (1 água 500ml, 

1 sabonete, 1 escova de 
dente, 1 creme dental, 2 
frutas e 1 par de meia)

- 350 marmitas (Arroz, 
Feijão, Salada, Omelete 
de Calabresa e Arroz 
doce)

- 359 Cobertores;
- 80 Gorros
- 186 pares de Máscara
- 50 Absorventes
- 20kgs Ração de 
Cachorro
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s + R$11.783,82
+ 800 pessoas 

Assistidos
+ Novas Parcerias 
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a + Praça da Sé
+ Estação Jabaquara
+ Av. Bandeirantes
+ Pç. Gen. Glicério



Parceiros da Ação

Restaurantes

Restaurante Vegano de São Paulo que doou as marmitas para o 
primeiro dia da ação, foram 150 marmitas com Macarrão, Molho de 
Tomate com Lentilha.
         @mataharyvegan

Projeto Social que proporciona uma cozinha solidária e presta 
auxílio para vários projetos, eles nos ajudaram com a preparação e 
com doação de alimentos para o segundo dia da ação, foram 350 
marmitas com Arroz, Feijão, Legumes e Omelete de Calabresa, com 
Salada Verde e Arroz Doce de sobremesa.
        @trancamor



Parceiros da Ação

Eventos Solidários

Agência de Comunicação que promoveu um evento online  
(Mortadela Meeting) com Professor Clóvis de Barros onde cada 
participante representava a doação de 1 cobertor para nossa Ação 
de Inverno, foram 150 cobertores doados, 75 kg de Arroz e 24 kg de 
Feijão.
        @slcommagencia

Equipe Profissional de Esporte Eletrônico, que promoveu um 
campeonato (Desafio do Canil) onde a Irmandade Solidária foi a ONG 
escolhida para receber todas as doações realizadas pelos 
participantes das lives ao longo do torneio que vai até fim de julho.
        @marrentoesport



Parceiros da Ação

Arrecadação Agasalho
Academia de Artes Marciais da região do Jabaquara - SP, que 
disponibilizou seu local para que colocássemos uma caixa 
para arrecadação de roupas, destas doações que pudemos 
levar uma variedade de roupas e calçados para os moradores 
de rua.
       @ctfinisher

CInema e Cafeteria localizados no Conjunto Nacional (Av 
Paulista) em SP, que também participaram da campanha de 
arrecadação de roupas e disponibilizaram seu local para que 
colocássemos uma caixa para arrecadação de roupas, destas 
doações que pudemos levar uma variedade de roupas e 
calçados para os moradores de rua.
        @cinemarquise                @cheirinbaopaulista



Prestação de Contas

R$ 11.783,82 - Arrecadação de doações em dinheiro

R$ 7.203,75  - Despesas para Realização da Ação

R$ 4.580,07  - Saldo em Caixa (Será utilizado para ação de Dia das Crianças)

(Relatório de Despesas)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rq6HhH34LGh3rmS9mjLQb3RMPujWyaFaFGbfE5sQ1uY/edit?usp=sharing


Acompanhe nosso Instagram e fique por dentro de 
todas as nossas ações e como você pode colaborar 
conosco.

     @irmandade_solidaria

https://www.projetoatalho.com.br/irmandade-solidaria

Whatsapp: (11) 99623-0590



OBRIGADO


