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MISSÃO, OFÍCIO 
E VALORES
O CREN - Centro de Recuperação e Educação Nutricional é 
uma associação privada, sem fins econômicos ou lucrativos.

Trata-se de um centro de referência para a promoção da boa 
nutrição e prevenção, diagnóstico, tratamento, pesquisa e 
ensino relativos à má nutrição infantojuvenil (subnutrição e 
obesidade) com foco na população em situação socioeconômica 
vulnerável.
 
MISSÃO:
Enfrentar a subnutrição e a obesidade nutrindo corpo, mente e 
relações para o desenvolvimento integral da pessoa e da família.

OFÍCIO:
Educar, cuidar e nutrir para a vida.

VALORES:
Retidão;
Respeito à pessoa;
Adequação à realidade;
Valorização do repertório;
Fazer Com.
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MODELO DE ATUAÇÃO

07

02

Integração de Ensino,
Pesquisa e Políticas  Públicas

03
Cuidado em 

Saúde Nutricional 
e Bem Estar

01

BOA
NUTRIÇÃO

Inovação, 
Consultoria e
Multiplicação

Desenvolvimento de 
metodologia e publicação 
de livros, manuais e artigos 
científicos;
Comitê Científico;
Campo de graduação e 
pós-graduação;
Participação de espaços de 
desenvolvimento, implementação 
e monitoramento de políticas públicas.

Atendimento em Semi-Internato, 
Ambulatório e Comunidade com 
equipe multidisciplinar.

Inovação e desenvolvimento de 
metodologias e ferramentas;
Formação em ação de agentes 
multiplicadores nas áreas de saúde, 
educação e assistência;
Consultoria e assessoria a equipa-
mentos públicos e privados.
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CARTA DO PRESIDENTE
O ano de 2021 se iniciou com grande esperança, ainda que em 
pandemia, pois com o avanço da ciência e da tecnologia foram 
disponibilizadas as primeiras vacinas contra a COVID-19 no 
Brasil. Passo fundamental para o CREN continuar caminhando 
em direção à retomada das atividades com mais confiança e, 
certamente, com mais proteção! 

No período em que ainda não havia a vacina, muitos familiares e 
conhecidos, e todos nós, adoeceram ou perderam entes 
queridos.

No CREN não foi diferente: apesar de todos os cuidados 
dispensados aos nossos colaboradores, perdemos para a COVID 
nossa querida diretora pedagógica do semi-internato, Elaine 
Nagy Cirillo, profissional e amiga querida por todos.

Mesmo com o distanciamento físico imposto nos últimos anos, 
os profissionais do CREN conseguiram adaptar com excelência 
suas atividades à nova realidade. Orientaram os pacientes, que 
muitas vezes ainda não tinham lidado com plataformas de vídeo 
pelo celular, para que os encontros em grupos pudessem 
acontecer. Nos encontros virtuais eram realizadas consultas, 
atividades físicas e oficinas, estimulando a socialização e 
manutenção do tratamento.

Outro  momento especial que marcou esse ano foi a 
homenagem ao querido Padre Ticão, essencial para a 
implantação e presença do CREN na comunidade de União de 
Vila Nova. Desde outubro de 2021, a Unidade de Vila Jacuí 
passou a se chamar CREN Vila Jacuí Padre Ticão. E mesmo em 
meio a tantos desafios, o Projeto Cultivando Horizontes foi 

reconhecido ficou classificado entre as cinco experiências com 
maior pontuação do Laboratório de Inovação da Organização 
Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde 
(OPAS/OMS).
 
O projeto tem objetivo de promover mudanças nos hábitos 
alimentares, a produção e o consumo consciente, a agricultura 
familiar urbana, incentivar o consumo de verduras, legumes, 
frutas e PANCs e entregar alimentos orgânicos às famílias em 
situação de insegurança familiar.
Continuamos firmes em nosso propósito, incentivando a 
população a ser vacinada, à disposição da sociedade mais 
vulnerável e de todos  que precisarem do tratamento oferecido 
pelo CREN.

Por isso, o meu singelo muito obrigado a toda a equipe do CREN, 
parceiros, financiadores, colaboradores, voluntários e a essas 
duas pessoas maravilhosas que foram luz de vida em nossa 
obra! 

Vaney Fornazieri
Diretor-Presidente do CREN
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PANORAMA DA MÁ NUTRIÇÃO

O TAMANHO DA FOME NO BRASIL

116,8 MILHÕES 19,1 MILHÕES

Insegurança alimentar é quando alguém não tem acesso pleno e permanente a alimentos.  Hoje, em meio à pandemia, mais da 
metade da população brasileira está nessa situação, nos mais  variados níveis: leve, moderado ou grave. E a insegurança alimentar 
grave afeta 9% da população – ou seja, 19 milhões de brasileiros estão passando fome. Insegurança alimentar é a condição de não ter 
acesso pleno e permanente a alimentos. A fome representa sua forma mais grave.

Incerteza quanto ao acesso a alimen-
tos em um futuro próximo e/ou 
quando a qualidade da alimentação já 
está comprometida.

Quantidade insu�ciente de alimentos. Privação no consumo de alimentos e 
fome.

A insegurança alimentar ocorre quando uma pessoa não tem acesso regular e permanente a alimentos. 
Ela é classi�cada em três níveis:

É a quantidade de pessoas em 
insegurança alimentar no Brasil.
O número corresponde a mais 
de duas vezes a população da 
Argentina.

É a quantidade de pessoas pas-
sando fome no Brasil.
O número corresponde a prati-
camente a população da Grande 
São Paulo.

Fonte: https://olheparaafome.com.br/pesquisa2021/

LEVE MODERADA GRAVE
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Mapa Geográfico da fome no Brasil

Norte
18,1 %

Centro-Oeste
6,9 %

Sul / Sudeste
6,0 %

Nordeste
13,8 %

Percentural dos lares
em insegurança alimentar grave (fome)

Fonte: https://olheparaafome.com.br/pesquisa2021/



Fontes: ONU, 2015 | Lancet 2015.

8 anos a 
menos

19 anos com 
doenças

de expectativa 
de vida

crônicas como 
diabetes, hipertensão

Menor
capacidade
de aprendizado

e trabalho

Impacto 
econômico

US$3,5 trilhões/ano: 
custo da má nutrição 

no mundo

Menor 
renda familiar

e perpetuação do
ciclo de desnutrição.

CONSEQUÊNCIAS 
DA SUBNUTRIÇÃO

E OBESIDADE 
PARA A VIDA
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LINHA DO TEMPO
1989
• Pesquisa em Favelas - Projeto Favela 
(Unifesp/EPM) - 2.500 beneficiados indiretos.

1992
• Fundação da Salus - Entidade Mantenedora do 
CREN.

1993
• Primeira Unidade do CREN - Inauguração da sede 
de Vila Mariana.

1999 
• Início do curso de especialização em parceria com 
a Unifesp.

2000
• Inauguração da unidade de Projetos; 
• Início das assessorias internacionais;
• Aplicação da Metodologia em creches e escolas de 
São Paulo.

2001
• Início das atividades da equipe de campo 
avançada em Jundiaí-SP

2002
• Lançamento do portal e manuais sobre a 
desnutrição no Brasil;
• Início de intervenções em outros estados brasileiros;
• Expansão das Assessorias Internacionais na América 
Latina e Europa.

2003
• Programa Saúde da Família (PSF) - Início das 
capacitações de PSF em São Paulo;
• Início das atividades do Grupo de Pesquisa Nutrição 
e Pobreza, IEA/USP;

2004
• Eu Aprendi, Eu Ensinei - Programa de aplicação da 
Metodologia do CREN em escolas do ensino médio 
em Minas Gerais;
• Criação do Conselho Consultivo.

2006 
• Inauguração da sede de Vila Jacuí;
• Utilização da Coleção Vencendo a Desnutrição na 
América Latina.

2007
• Inauguração da primeira unidade de franquia social 
em Maceió-AL; 
• Criação do Comitê Técnico-Científico.
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2008
• Expansão das assessorias na África;
• Aplicação da Metodologia em aldeias indígenas 
de São Paulo.

2011
• Ações no Haiti - Utilização da Coleção Vencendo 
a Desnutrição no Haiti.

2012
•  Ampliação das participações em redes do 
terceiro setor: Inglaterra, França, Alemanha e 
Estados Unidos.

2014
• O CREN comemora 21 anos de sua fundação 
com 3,289 milhões de pessoas beneficiadas 
indiretamente.

2015
• O CREN participa do Fórum Econômico Mundial 
em Davos, Suíça; 
• Projeto de Segurança Alimentar e Nutricional no 
Semiárido de Pernambuco.

2016 
• Participação no Simpósio sobre Primeira 
Infância (SPI) no México.
• CREN na Cúpula Mundial de Inovação das 
Nações Unidas.

2017 
• CREN é destaque para o BID (Banco 
Interamericano de Desenvolvimento) como 
solução inovadora em Saúde;
• Projeto Experiências que Alimentam.

2018 
•  O CREN recebe o Selo de ONG Transparente;
• Programa de Capacitação “Cuidar de quem 
cuida: Primeiros Mil Dias”, desenvolvido e 
aplicado para profissionais de saúde.

2019
• Primeira Infância – CREN passa a integrar a 
Comissão de Avaliação do Plano Municipal da 
Primeira Infância de São Paulo.

2020
• Catalyst 2030 – CREN integra movimento 
global de empreendedores sociais;
• ODS – CREN, com Cidades Sustentáveis, 
integra as Câmaras Temáticas Municipais dos 
ODS;
• CONSEA - CREN é eleito para assento da 
sociedade civil na Comissão Regional de 
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável 
– CRSANS Capital;
• Projeto Cultivando Horizontes: tem a função 
de promover mu- danças nos hábitos 
alimentares, por meio do incentivo à produ- 
ção e ao consumo consciente.
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• Projeto Experiências que Alimentam II: Que 
tem por objetivo ampliar e difundir atividades 
de educação alimentar e nutricional (EAN) nos 
Ceis’s

2021
• Projeto CREN+Orgânico;
• Expansão do Projeto Experiências Que Alimentam II;
• Projeto Alimentação Sustentável para Crianças de 0 
a 24 meses nos Centros de Acolhida para Imigrantes e 
Refugiados em Boa Vista;
• Workshop Nutrição nos primeiros mil dias: a base 
para o crescimento da pessoa e do país;
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1996
• Prêmio Bem Eficiente – Kanitz & Associados:
Reconhecimento ao trabalho do CREN e seu 
desempenho na área de atuação.

1999 
• Prêmio Bem Eficiente – Kanitz & Associados

2006 
• Unicef - Referência Nacional no combate à 
desnutrição:
Como reconhecimento aos trabalhos desenvolvidos 
no Haiti, o Unicef determinou a instituição Referência 
Nacional para o Tratamento e Prevenção de 
Desnutrição Infantil.

2007 
• Prêmio ODM Brasil - PNUD e Governo Federal:
A premiação reconhece ações, programas e projetos 
que contribuem efetivamente para o cumprimento 
dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.
• Prêmio FIES - Itaú Social:
O Fundo Itaú Excelência Social premia projetos 
educacionais.

2011
• Prêmio Empreendedor Social - Fundação Schwab e 
Folha de S. Paulo:
Principal concurso de empreendedorismo 
socioambiental na América Latina. Prêmio concedido 
a Gisela Solymos, então gerente geral do CREN.
• Prêmio Betinho de Cidadania e Democracia - 
Câmara Municipal de SP:
Prêmio concedido a ONGs que desenvolvem projetos 
de enfrentamento da fome, exclusão, miséria e 
violência, em prol da cidadania na capital paulista.

2012 
• Prêmio Empreendedor Social - EY Brasil & Terco:
Sendo gerente geral do CREN na época, Gisela 
Solymos foi homenageada como empreendedora 
social de destaque.

2013 
• Finalista no Prêmio Visionaris:
Gisela Solymos foi uma das finalistas da edição, que 
homenageou empreendedores sociais que 
alcançaram impacto social com suas ações.
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2014
• 2º lugar no Prêmio Projeto Generosidade 2013 - 
Editora Globo:
Prêmio concedido a ações e exemplos de 
organizações que fazem e promovem o bem no 
Brasil.

2017 
• BID - Referência de solução de saúde inovadora:
O trabalho do CREN integrou publicação referência 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento, com 
soluções disruptivas de saúde na América Latina.

2018
• Selo ONG Transparente:
Reconhecimento concedido pelo Instituto Doar, 
instituição referência para a cultura de doação.
• Selo CEI Amigo do Peito:
Reconhecimento da Prefeitura de São Paulo ao 
trabalho de incentivo ao aleitamento materno. 
• 100 melhores ONGs do Brasil:
Eleito uma das 100 Melhores ONGs do Brasil na 
segunda edição do Guia Melhores ONGs, uma 
iniciativa do Instituto Doar e Rede Filantropia.

2021
• Selo Sampa+Rural:
Reconhecimento por ser um parceiro da produção 
rural de São Paulo, por meio do projeto Cultivando 
Horizontes.
• Reconhecimento Mais Humanizadas:
O Prêmio foi criado pela Humanizadas para 
reconhecer bons exemplos de organizações que são 
as melhores PARA O BRASIL, e não apenas as 
melhores do Brasil. 
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CREN VILA MARIANA
Rua das Azaléas, 244, Mirandópolis
São Paulo - SP 
CEP 04049-010
Telefone: (11) 3218-2410

CREN VILA JACUÍ PADRE TICÃO
Rua Um, 32, Jd. Matarazzo
São Paulo - SP 
CEP 03813-310
Telefone: (11) 3218-2430

SÃO PAULO
Em 2021 o CREN manteve duas unidades de atendimento à 
população na cidade de São Paulo e cinco equipes de atividades 
comunitárias, As equipes de campo atuaram nas UBSs em 2021 
nos distritos da Brasilândia, Cidade Tiradentes, Grajaú, Jardim 
Ângela e Lajeado. 

ENDEREÇOS

INFRAESTRUTURA
Unidades de atendimento 
do CREN
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NOSSO TRABALHO
O CREN é o centro de referência na cidade de São Paulo, com reconhecida experiência na área de atenção à criança e ao adolescen-
te com má nutrição primária. É a instituição a que as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de São Paulo recorrem para 
encaminhar pacientes malnutridos, em suas formas clínicas moderadas e graves.

NOSSOS RESULTADOS EM 28 ANOS

crianças e adolescentes atendidos
165 mil

atendimentos
455 mil

o�cinas
18.547

pais e profissionais
capacitados

refeições servidas

1 milhão 
e 892 mil 

150

publicações
científicas

15

prêmios
e reconhecimentos

atendimentos
domiciliares

20.688

7,9 milhões

livros e 
manuais 
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pessoas alcançadas

A metodologia de trabalho do CREN está baseada em uma abordagem integral e interdisciplinar em que o protagonismo das famí-
lias e de todos os atores envolvidos é essencial. O método se comprovou mais eficiente do que abordagens clínicas tradicionais.

42
mil



SEMI-INTERNATO: 

Este serviço atende crianças com subnutrição ou obesidade em idade de 0 a 5 anos, 11 meses e 29 dias. As crianças permanecem na instituição 
de 2ª a 6ª feira, das 7:30 às 17:30 horas, divididas em grupos de acordo com a faixa etária. São oferecidos atendimentos por meio de grupos/ofici-
nas, consultas individuais presenciais e/ou teleatendimentos, além de visitas/atendimentos domiciliares. Cada criança recebe cinco refeições 
diárias, atendimento pediátrico, nutricional e pedagógico. As famílias contam com suporte de psicólogo e participam de oficinas educativas. O 
serviço acontece no CREN Vila Jacuí Padre Ticão.

AMBULATÓRIO: 
Este serviço atende crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, 11 meses e 29 dias e suas famílias por meio de grupos/oficinas, consultas individuais 
presenciais e/ou teleatendimentos, consultas compartilhadas, além de visitas/atendimentos domiciliares. As atividades do Ambulatório focam no 
desenvolvimento dos pacientes. São realizadas avaliações nutricionais periódicas, orientações por meio de atendimentos individuais e/ou telea-
tendimentos de nutricionista, médico, psicólogo e profissional de educação física. Para promover o contato dos pacientes com novos alimentos, 
são realizadas atividades coletivas de educação nutricional.

ATIVIDADES COMUNITÁRIAS: 
Em 2021, o CREN continuou prestando atendimento nutricional em 5 dos distritos mais vulneráveis da cidade de São Paulo. A Equipe de Ativida-
des Comunitárias com esse formato iniciou sua atuação em 2019 considerando o Plano Municipal pela Primeira Infância 2018-2030, em seu Eixo 
Estratégico IV: Garantir o direito à vida, à saúde e à boa nutrição a gestantes e crianças na primeira infância

PROJETOS E ASSESSORIAS: 

Com o objetivo de disseminar a metodologia do CREN, projetos e assessorias estão condicionados às necessidades das pessoas e dos territórios 
a serem assistidos.

NOSSA ATUAÇÃO 2021
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“Graças a Deus, com a ajuda do CREN meu filho diminuiu a gordura do fígado e hoje 
ele está maior que eu. Foi a melhor coisa que me aconteceu, através do CREN eu 

troquei a alimentação dele e de toda a minha família.”

Depoimento: Mãe de um paciente atendido pelo CREN.
21



O CREN promove atendimento interdisciplinar (com pedagogo, 
profissional de educação física, nutricionista, pediatra e psicólogo) 
de forma gratuita e com foco na população em situação socioeconô-
mica vulnerável. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, 
todos os atendimentos realizados nesse período obedeceram rigo-
rosamente aos protocolos de biossegurança estabelecidos para o 
enfrentamento da COVID-19.

CONSULTAS DOMICILIARES

22

ASSISTÊNCIA 2021

Importante ferramenta para o reconhecimento da situação da 
moradia, dinâmica familiar e de relacionamentos, a visita domiciliar 
foi um importante recurso do CREN durante o ano de 2021. Duran-
te o período da pandemia, essas visitas tiveram como foco principal 
atender as famílias que apresentaram insegurança alimentar. Vale 
ressaltar que visitas/atendimentos domiciliares passaram a ser 
realizados sem adentrar a residência das famílias atendidas, e com 
a equipe devidamente paramentada, visando à proteção das famí-
lias e dos profissionais, obedecendo as normas de biossegurança.

389
2019

2020
4.591

2021
4.218



Grupos e Oficinas no Ambulatório
Uma das principais modalidades de assistência do CREN no Ambulatório são os atendimentos em grupos. Esses atendimentos abor-
dam aspectos da alimentação, estilo de vida, atividade física do paciente e sua família, favorecendo o protagonismo juvenil. Em 
2021, os grupos presenciais aconteceram até o mês de março. Após este período, os técnicos do CREN, por meio de plataformas 
digitais, produziram conteúdos exclusivos e informativos, além de eventos virtuais. 

Um dos destaques foi a organização da 10ª edição da Corridinha do CREN, um evento aberto e que estimulou a prática de atividade 
física na comunidade, por meio de interação online.

Com um alcance de 4.309 visualizações, a 10ª Corridinha do CREN foi realizada no dia 17 de outubro, das 09 horas às 15 horas, com 
transmissões ao vivo no perfil do CREN do Instagram. A equipe propôs oito atividades passíveis de replicação em casa.  A ação teve 
objetivo  de incentivar a prática esportiva e promover  a aproximação da instituição com a comunidade, bem como o fortalecimento 
dos vínculos entre a equipe profissional e os pacientes.

Passeios e eventos realizados em 2021:
• Pedala CREN;
• Almoço de natal;
• Jantar dançante;
• Passeio ao teatro.

• Janeiro Feliz;
• Olimpíada da primeira infância;
• Caminhada rosa;
• 10º corridinha CREN;
•  Acampa CREN;

São realizadas atividades em grupo como passeios educativos, oficinas de educação nutricional, práticas de atividade física, conforme demanda. 
No entanto, no período de março até julho de 2021, as atividades presenciais foram suspensas, podendo ocorrer de forma virtual de acordo 
com normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), atendendo os protocolos estabelecidos por decorrência da pandemia da 
COVID-19. 

Compõem a equipe multiprofissional:  nutricionistas, pediatras, profissional de educação física e psicólogos. 

Em decorrência da pandemia da COVID-19, os atendimentos do CREN seguiram as recomendações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por 
meio de suas portarias. Foram realizados atendimentos presenciais, teleatendimentos, visitas/atendimentos domiciliares, grupos presenciais e 
virtuais. Todas as modalidades obedeceram rigorosamente os protocolos de biossegurança estabelecidos para o enfrentamento da pandemia. 
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Números Ambulatório
em 2021

24

D
ad

os
 d

o 
am

bu
lá

to
ri

o 
do

 C
RE

N
 V

ila
 M

ar
ia

na
 e

 C
RE

N
 V

ila
 Ja

cu
í P

ad
re

 T
ic

ão
.

8.775
consultas
presenciais

594
consultas

domiciliares

2.867
pacientes
atendidos

2.216
famílias

atendidas

5.529
teleconsultas

305
cestas 
básicas

242
oficinas
e grupos

14.938 
total de

atendimentos 
do ambulatório

Números 
Ambulatório 

em 2021



Atividades Pedagógicas
Diante da suspensão das atividades presenciais na unida-
de, as famílias atendidas pelo Semi-Internato do CREN con-
taram com um suporte pedagógico diferenciado. Com a 
utilização de plataformas digitais, foi possível oferecer 
orientações à distância que reforçaram o papel da família 
e a participação de todos no desenvolvimento das crian-
ças.

Tempo em Família
Para superar os desafios do isolamento social, os profissio-
nais fizeram uma aproximação intensa com as famílias 
atendidas, por meio de aplicativos de conversas, grupos 
em redes sociais, videochamadas e ligações telefônicas. 
Durante as interações, a equipe do CREN sempre valorizou 
o patrimônio de cada família e pôde notar que houve uma 
melhora na relação entre as crianças e os responsáveis. 
Em alguns casos, a participação da rotina dos filhos foi 
experimentada pela primeira vez. 

Atividade para todos
Com as interações exclusivamente virtuais, foi necessário 
adaptar algumas atividades para incluir todos os integran-
tes da família, levando em consideração as diferentes 
faixas etárias e diversas situações de vulnerabilidade. 
A equipe do CREN propôs experiências partindo do que as 
próprias famílias e crianças apontavam, de modo que o 
olhar atento e sensível pudesse propiciar o maior aprovei-

As ações do Semi-Internato visam ao desenvolvimento das 
potencialidades humanas das crianças e de suas famílias para 
a superação das situações de vulnerabilidade e a garantia de 
direitos, a partir do conhecimento e fomento do patrimônio e 
de suas relações sociais.

Por razões de biossegurança, o semi internato, atendendo às 
orientações e protocolos da Secretaria Municipal de Educa-
ção, SME, iniciou o ano letivo com atendimento presencial 
para 35% dos matriculados. Para as famílias que não estavam 
contempladas na modalidade presencial, foram oferecidas 
participações nas modalidades virtuais. 

Em agosto, foi possível oferecer atendimento presencial para 
100% das crianças, porém, ainda em momento de pandemia, 
esse retorno não foi obrigatório, podendo a família optar em 
continuar em atividade virtual.

A equipe, que integra a rede Amiga da Criança da Fundação 
Abrinq/Save the Children, é composta por: nutricionista, 
pediatra, psicólogo e pedagogos. 

O atendimento da equipe técnica também sofreu alterações 
por conta da pandemia, limitando-se a consultas individuais 
(presencial/teleatendimento) e visitas domiciliares.

SEMI-INTERNATO
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total de

atendimentos 
do 

semi-internato

Números 
Semi-Internato 

em 2021

* 
91

 m
at

ri
cu

la
do

s 
17

2 
pa

ci
en

te
s 

co
m

 a
te

nd
im

en
to

 e
sp

or
ád

ic
os

, n
o 

m
od

el
o 

am
bu

la
to

ri
al

  



Desde 2019 por solicitação da Atenção Básica – SMS, foram selecionados 5 distritos (Brasilândia, Cidade Tiradentes, Grajaú, Jardim Ângela e Laje-
ado) para realização dos atendimentos do CREN nos territórios. 

Tais distritos foram pensados considerando o Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI/São Paulo) 2018-2030, em seu Eixo Estratégico IV – 
Garantir o direito à vida, à saúde e à boa nutrição a gestantes e crianças na primeira infância e o Plano de Metas 2019 – 2020 da Cidade de São 
Paulo que prioriza o atendimento aos 10 distritos mais vulneráveis. 

Em janeiro de 2020, foram elencadas em conjunto com a Atenção Básica, Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS’s), Supervisões Técnicas de 
Saúde (STS’s) e CREN, as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s)  –  Polo CREN. O acompanhamento nos Polos CREN foi direcionado preferencialmen-
te às crianças de 0 a 6 anos em situação de vulnerabilidade social, mas se estendendo aos pacientes de 0 a 19 anos, 11 meses e 29 dias, com 
algum tipo de má nutrição e/ou com comorbidades. Cada equipe dos Polos CREN foi composto por 2 nutricionista e 1 pscicóloga.

Em alguns distritos, considerando a vulnerabilidade das regiões, foi acordado com as STS’s atendimento da equipe CREN em mais de uma UBS.

Em 2021, foram realizados atendimentos nas seguintes unidades:

EQUIPE DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS

Brasilândia

Cidade Tiradentes

Grajaú

Jardim Ângela

Lajeado

UBS Silmarya
UBS Jardim Paulistano
UBS Jardim Vista Alegre (início em 2021)

UBS Parque Novo Santo Amaro

UBS Shangrilla-Ellus

UBS Vila Chabilândia
UBS Guaianases II

UBS Cidade Tiradentes I
UBS Ferroviários

27
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4.822
consultas
presenciais

3.095
consultas

domiciliares

1.898
pacientes
atendidos

1.619
famílias

atendidas

6.134
teleconcultas
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1.370
cestas 
básicas

Números Atividades 
Comunitárias 

em 2021

14.051
total de

atendimentos 
das atividades
comunitárias
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A equipe de Projetos atuou na área de educação alimentar e 
nutricional, capacitação de profissionais das áreas da saúde, 
educação e assistência, conforme a demanda do território ou 
parceiro. Um dos objetivos dos projetos é contribuir com o 
enfrentamento da má nutrição.

Experiências que Alimentam II
No segundo ciclo do projeto, em 2021, foi realizada e finalizada 
a etapa piloto da formação de profissionais da educação infantil 
em seis CEIs, com a participação de 89 educadores em 4 módu-
los formativos. Foi realizado o acompanhamento nas unidades 
com a participação das famílias das crianças matriculadas. Res-
peitando os protocolos impostos pela pandemia, os encontros 
aconteceram de forma presencial e virtual. Os temas abordados 
foram alimentação e nutrição, tendo como foco os aspectos que 
envolvem hábitos alimentares e familiares, cultura, preparo e 
práticas culinárias, relações sociais entre outros, sempre pen-
sando em como essas questões caminham junto ao desenvolvi-
mento infantil e às atividades desenvolvidas na escola.

Além disso, o período foi marcado pelo desenvolvimento da 
ferramenta educativa, jogo para ser utilizado pelos educadores 
junto aos bebês e crianças de forma interativa e autoral, e do 
ambiente virtual que busca capilarizar as temáticas abordadas 
pelo projeto aos educadores e famílias.

Com a parceria da Diretoria Regional de Educação de São 
Miguel Paulista (DRE- MP), o projeto iniciará a expansão no ano 
de 2022.

Projeto de Boa Vista

Workshop

PROJETOS 2021
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Cultivando Horizontes
O projeto Cultivando Horizontes tem a função de promover mu-
danças nos hábitos alimentares, por meio do incentivo à produ-
ção e ao consumo consciente. O projeto apresenta, sensibiliza e 
educa para o consumo de folhosas. Semanalmente realiza a 
entrega de alimentos orgânicos in natura, provenientes da agri-
cultura familiar urbana, a famílias atendidas no CREN, priorita-
riamente aquelas com crianças de 0 a 6 anos, com subnutrição 
grave ou moderada e em situação de insegurança alimentar.
 
Para viabilizar o projeto, o CREN estabeleceu parcerias com agri-
cultores familiares localizados nos territórios de atendimento. 
Em 2021, o Cultivando Horizontes contou com cinco agriculto-
res familiares urbanos, nos bairros Vila Jacuí (Viveiro Escola), São 
Mateus (Horta Terezinha e Horta Sebastiana), Campo Limpo 
(Solano Trindade) e Jardim Ângela (Ângela de Cara Limpa). 

Além dos benefícios para as famílias atendidas pelo CREN, como 
o incentivo ao consumo de frutas, verduras, legumes e PANCs 
(Plantas Alimentícias Não Convencionais), o projeto também 
auxiliou no desenvolvimento do agricultor familiar em São 
Paulo. Essa parceria com a agricultura familiar urbana foi reco-
nhecida com a obtenção do Selo Sampa+Rural, entregue pelo 
Instituto Kairós, e também pelo laboratório de inovação da 
OPAS.

No total, foram entregues 4.500 kits para as famílias atendidas 
pelo CREN em 2021. Os kits são compostos por uma verdura 
para salada, uma verdura para refogar, um tempero e um tipo 
de PANC, e a composição dos kits varia de acordo com a sazona-
lidade e colheita local.

Projeto Sustento à Distância  - SAD/SAD 
São Paulo
A Fundação AVSI (instituição italiana parceira do CREN desde a 
sua fundação) por meio do Projeto SAD (Sustento à Distância) 
subsidia parcialmente o tratamento e a recuperação de um 
grupo de crianças e jovens atendidos no CREN. O projeto conta 
com financiadores estrangeiros, denominados padrinhos, que 
mantêm uma relação de compartilhamento de experiências 
com as crianças e suas atividades anuais, por meio de cartas 
periódicas. Em 2021, foram beneficiadas 196 crianças e jovens 
que vivem em situação de vulnerabilidade, vinculados ao CREN 
em seus territórios de atuação.

Projeto Cuidar+
Patrocinado pelo Grupo RD (Raia Drogasil) e Editora Mol, o pro-
jeto consistiu na aquisição de mobiliário, equipamentos e 
aumento de carga horária para otimização do atendimento 
pediátrico em ambulatório no CREN Vila Jacuí Padre Ticão, por 
meio de repasse de parte da receita da venda da revista Sorria, 
ofertada na rede de lojas Droga Raia.

Com essa parceria de dois anos, ao término, em março de 2021, 
foi possível contabilizar um total de 297 atendimentos (presen-
ciais, atendimentos/visitas domiciliares e tele consultas) em 
pediatria, daquela unidade do CREN Vila Jacuí Padre Ticão. Além 
disso, foi possível a aquisição de material médico hospitalar e 
equipamentos para adequação do atendimento ambulatorial, 
promovendo melhora na qualidade do tratamento de todos os 
pacientes atendidos pelos ambulatórios do CREN. 
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Workshop Nutrição nos Primeiros 
Mil Dias

O Workshop “Nutrição nos Primeiros Mil Dias”: a base para o 
crescimento da pessoa e do país, realizado pelo CREN, teve 
como objetivo favorecer a educação permanente de profissio-
nais de saúde (nutricionistas e monitores de saúde) envolvidos 
na atenção nutricional de gestantes e crianças residentes na 
região norte do Brasil, na fronteira com a Venezuela. 

O principal eixo de desenvolvimento do workshop foi a temática 
dos primeiros mil dias, período que abrange desde a concepção 
e gestação até os dois primeiros anos de vida da criança. 

O workshop foi composto por quatro módulos, desenvolvidos 
em encontros síncronos, no formato online, e quatro momen-
tos de atividades assíncronas, realizadas via formulário do 
Google ou WhatsApp.

Foram 4 encontros, com os seguintes temas:

• Centralidade da pessoa;
• Gestação e Aleitamento Materno;
• Introdução da Alimentação Complementar;
• Vigilância Nutricional e Alimentar.

CREN + Orgânico
O CREN compra alimentos orgânicos vindos da agricultura
familiar, de assentamentos e comunidades quilombolas para o
preparo das refeições servidas às crianças do semi-internato, 
que é também o CEI CREN.

As crianças aprendem diariamente a importância de uma
alimentação saudável, com base em alimentos in natura, e têm 
a oportunidade de conhecer o alimento em seu estado natural, 
da forma como são colhidos, até as diferentes receitas que 
podem ser preparadas, fixando esses ensinamentos.

O CREN é modelo para a cidade de São Paulo no que se refere 
ao cumprimento da Lei 16140/15, que determina 100% de con-
sumo de alimentos orgânicos ou de base agroecológica na 
alimentação escolar do município até 2026.

O projeto tem como objetivo:

•  Identificar as potencialidades e os desafios do circuito de aqui-
sição de alimentos orgânicos para alimentação escolar;
•  Adequar cardápio conforme a produção e sazonalidade, sem 
prejuízos na oferta nutricional;
•  Produzir instrumentos para os demais CEI’s auxiliando na exe-
cução da lei municipal.
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CREN Digital - Vencendo Distâncias
Com o intuito de fortalecer a atenção ao cuidado com a criança e ao 
adolescente, com ênfase nos primeiros mil dias e na má nutrição 
infanto-juvenil, o projeto direcionado a profissionais de saúde, pesso-
as envolvidas no cuidado e atenção à criança e ao adolescente, alunos 
de cursos da área da saúde visa o ensino, formação e multiplicação de 
conhecimentos e metodologia do CREN, em formato digital, teve 
início o desenvolvimento deste projeto. 

Em formato de execução híbrida (vídeo aulas e rodas de conversa em 
tempo real), tendo como base o livro Perguntas e respostas em nutri-
ção - editora Atheneu, o curso foi dividido em dois módulos: “Nutrição 
nos primeiros mil dias: avanços e desafios e Desvios nutricionais na 
infância” e “Adolescência: uma abordagem interdisciplinar”.

Projeto de Captação de Recursos “Sua 
Nota na Lata”
O programa da Nota Fiscal Paulista faz o repasse de créditos por meio 
da devolução de parte do ICMS recolhido pelos estabelecimentos 
comerciais. A ação beneficia organizações sociais como o CREN, além 
de consumidores cadastrados. O programa incentiva que os cidadãos 
exijam do estabelecimento o documento fiscal, focando no combate à 
sonegação.

Em 2021, foram lançadas 513.921 notas/cupons fiscais. Desde 2018, 
por decisão do governo paulista, além do sistema de cadastramento 
de notas que são recolhidas pelas urnas das Organizações Não Gover-
namentais (ONGs), os consumidores puderam doar diretamente os 
cupons fiscais das suas compras para o CREN, por exemplo. Por esse 
modelo, o CREN teve 9.108 notas doadas por consumidores durante 
o exercício de 2021. 

Todo o recurso captado pelo Programa Nota Fiscal Paulista – NFP, foi 
utilizado para o custeio de despesas operacionais e administrativas 
das unidades de atendimento, ou seja, no apoio ao tratamento de 

Pedala CREN
Este projeto nasceu com o desejo de implementação de um bicicle-
tário compartilhado na unidade de Vila Jacuí para pacientes e fami-
liares atendidos pelo CREN Vila Jacuí Padre Ticão. 

Tal ação visa favorecer o transporte ativo, aumentar a prática de 
atividade física, potencializar o uso de locais públicos no bairro para 
prática de atividade física e favorecer o empreendedorismo juvenil 
qualificando os adolescentes do “Multiplicando Saberes”, grupo de 
pacientes, na manutenção das bicicletas por meio de parceria com 
o Instituto Aromeiazero que ofertou vagas para o curso “Viver de 
Bike” (curso virtual do Aromeiazero, com dois eixos temáticos: 
mecânica e empreendedorismo), além da doação de cinco bicicle-
tas para compor o bicicletário compartilhado do CREN. 

Em 2021 tivemos o nosso primeiro “Pedala CREN”, atividade esta 
que proporcionou a oportunidade de explorar o território e sua 
potencialidade.
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Abordagem multidisciplinar e interativa na formação de gradu-
andos, estagiários, residentes e pós-graduandos.

Estágios
Em 2021, 49 graduandos de nutrição fizeram estágio obrigató-
rio em uma das unidades do CREN. Foram realizadas parcerias 
para formação de estudantes na área da saúde para alunos da 
Universidade de São Paulo (USP), São Camilo, Senac, São Judas 
Tadeu, Cruzeiro do Sul e Universidade Cidade de São Paulo. 

Residência 
Em 2021, foram os 09 residentes de nutrição em atendimento 
ambulatorial em pediatria, alunos da Universidade Federal de 
São Paulo/UNIFESP e do Instituto de Gastroenterologia de São 
Paulo/IGESP.

Aulas faculdades e hospitais escolas (residência) 
• 16/02/2021 - UNESP/Moçambique 
• 07/12/2021 - IGESP- Residência

Lives, seminários e congressos online
• 04/02/2021 - Live SPSP- Fevereiro Safira
• 06/08/2021 - IV Semana da PI - Comissão de Avaliação do PMPI
• 30/09/2021 - XIII Seminário Grupo Nutrição e Pobreza
•  02/12/2021 - I Seminário da USP contra a fome e IA

Entrevistas Em Tv
• 14/03/2021 - Globonews
• 01/11/2021 - Fantástico - Canal aberto GLOBO
• 18/11/2021 - Jornal Nacional - Canal aberto GLOBO

Entrevistas Em Rádio
• 24/11/2021 - Entrevista Rádio Jovem Pan Tupã

PESQUISA E ENSINO 2021
Entrevistas Em Revistas
• 01/02/2021 - Revista O Biólogo;
• 04/05/2021- Marie Claire: O que é insegurança alimentar e 
por que no Brasil afeta especialmente mulheres? 
• 05/07/2021 - Bebê estava gordinho, mas anêmico: desnutrição 
e excesso de peso em crianças andam juntos na pandemia;
• 17/07/2021 - Inseguranca alimentar na primeira infancia-um-
futuro ceifado;
• 06/10/2021 - Investigadores de universidades esta
mejorando la calidad de la alimentacion en barrios vulnerables
• 06/12/2021 - Agência Mural de Jornalismo: Os impactos da 
pandemia e insegurança alimentar nas crianças; 
• 15/12/2021 - Folha de São Paulo: Insegurança alimentar durante
as férias;
• 17/12/2021 - O São Paulo: ABIA e validade dos produtos.
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A maior conquista de um serviço como o CREN é a promoção da 
saúde e a manutenção do bem-estar da pessoa atendida em 
longo prazo. Para isso, é necessário que as famílias modifiquem 
seus hábitos alimentares, racionalizem suas compras, 

média de 4 pessoas na familia
conta x 4 para chegar no nº de pessoas alcançadas

RESULTADOS EM 2021

crianças e adolescentes atendidos
5.541

atendimentos
31.619

o�cinas
242 famílias

atendidas

cestas básicas
distribuídas

1.842
13

sacolas de orgânicos
distribuídas

4.500

15.676
pessoas alcançadas

3.919

consultas
domiciliares

4.218

recuperem a confiança em si, ampliem sua rede de 
relacionamentos, aprendam os caminhos para buscar ajuda nas 
dificuldades e para encontrar os programas e recursos 
disponíveis.



Em 2021, o CREN promoveu o atendimento para 5.541 
pacientes na cidade de São Paulo. 

35

ATENDIMENTOS EM
SÃO PAULO

MUDAR COR GRÁFICO
DA FAIXA ETÁRIA

Perfil dos Pacientes
total de pacientes: 5.541

Subnutrição   31,4%
Excesso de Peso  49,6%
Eutrofia   18,6%
Sem Diagnóstico*    0,4%

Estado Nutricional

de 0 até 2 anos  20,2%
de 3 até 5 anos   20,2%
de 6 até 10 anos   31,8%
acima de 10 anos  27,8%

Faixa Etária

Sexo

49,8%
Masculino

50,2%
Feminino

* Pacientes sem diagnósticos são os que foram atendidos por teleatendimento ou são 
pacientes resgatados pelo serviço. 



PACIENTES
POR DISTRITO

Unidades do CREN
Polos do CREN
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20 distritos com mais 
pacientes atendidos

1. Vila Jacuí
2. Cidade Tiradentes
3. Brasilândia
4. Lajeado 
5. Jardim Ângela
6. Grajaú
7. Jabaquara
8. São Miguel
9. Guaianases
10. Sacomã
11. Itaquera
12. Jardim Helena
13. Cursino
14. Cidade Ademar
15. Ponte Rasa
16. Cidade Dutra
17. Cidade Lider
18. Ermelino Matarazzo
19. Saúde
20. José Bonifácio 

765  
523
508
472
451
331
290
244
189
178
172
114
83
83
82
66
65
62
61
60
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Compartilhar com a sociedade as ações desenvolvidas pelo 
CREN no combate a desnutrição infantil, esclarecer à
população as causas e consequências da má nutrição, 
mobilizar parceiros institucionais, voluntários e potenciais 
doadres, e também, promover o fortalecimento e visibilidade 
da marca CREN e captação de recursos.

Relacionamento com a imprensa
Foram veiculas 13 matérias que citam o trabalho do CREN em 
2021:

• Folha de S. Paulo;
• TV Globo | Globo News;
• BBC;
• UOL Ecoa;
• Marie Claire.

O CREN também participou ou foi tema em cerca de 8 lives* 
e 1 podcast em 2021.

* Foram contabilizadas apenas as lives que estavam abertas ao público em geral 

Site Institucional (www.cren.org.br)

O site institucional do CREN vem se mostrando uma impor-
tante ferramenta de comunicação. Em 2021, foram registra-
dos 27.417 usuários no site, uma pequena variação de -1,43% 
em relação ao ano anterior (27.815). A equipe de comunica-
ção promoveu nesse ano as campanhas de doação de recur-
sos e a divulgação das ações e novos projetos da instituição. 
 

COMUNICAÇÃO
Produção de Materiais
Nesse ano foram produzidos 8 vídeos de apresentação das áreas 
e para eventos, e também, foram captadas imagens para 
depositório do projeto Experiências Que Alimentam II. As áreas e 
os projetos envolvidos foram:

• Nota Fiscal Paulista;
• Voluntariado;
• CREN+Orgânico;
• Cultivando Horizontes ;
• Captação de Pessoa Física.

Campanhas e Eventos
Algumas campanhas e eventos já aconteceram de forma presen-
cial, mas também tiveram participações virtuais.

Campanhas:
• Dia de Doar: Mês de Doar para Enfrentar a Desnutrição;
• Black Bazar CREN e demais campanhas em datas comemorati-
vas; 
• Inauguração do Instagram Bazar;
• E-mail marketing novos leads;

Eventos:
• Pedala CREN;
• Inauguração Placa CREN Vila Jacuí Padre Ticão;
• Caminhada Rosa;
• 10ª Corridinha do CREN.
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        Facebook
185 publicações
57 stories
380.235 de alcance
6.445 seguidores

REDES SOCIAIS

        Instagram
189 publicações
183 stories
355.992 de alcance
3.578 seguidores

        TikTok
88.400 de alcance
45 seguidores
268 curtidas

        Linkedin
5 publicações
759 seguidores
1.101 de alcance
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As doações feitas ao CREN contribuem para o restabelecimento 
da saúde de milhares de crianças e adolescentes, vítimas da má 
nutrição. Saiba mais como ajudar o CREN na na pág. 51. 

Movimento Arredondar
O Movimento Arredondar permite que os clientes das lojas 
parceiras contribuam para projetos sociais quando aceitam 
arredondar para cima o valor de suas compras. Por exemplo, se 
a conta é de R$17,80, o cliente pode arredondar para R$18 e 
destinar R$0,20 ao Movimento, que repassa a organizações 
como o CREN. Em 2021, o CREN foi beneficiado por doações 
feitas em lojas do grupo Pão de Açúcar, Quitanda e na loja 
online NunuMoves.

Valor Arrecadado: R$ 29.914,98,00

Bazar CREN
Em 2021, o Bazar CREN foi desafiado a continuar gerando 
receita livre para apoiar a causa do CREN, mesmo em meio ao 
cenário de incertezas e intercorrências do impacto da Pandemia 
conseguimos seguir com o conceito de colocar os 4R’s do 
consumo responsável em ação: REDUZIR, REUTILIZAR, 
REAPROVEITAR e RECICLAR.

Quem desapega do que não usa mais, dá a oportunidade para 
outra pessoa contar uma nova história. A proposta é buscar 
parceiros dos mais variados tipos para nos ajudar e dar 
continuidade na nossa MISSÃO, OFÍCIO E VALORES. 

Saiba mais: www.bazarcren.org.br
Edições: 91
Valor Arrecadado: R$  44.284,00,00

CAPTAÇÃO DE RECURSOS O Polen
O CREN tem uma parceria com O Polen, um aplicativo que 
reverte parte da verba de marketing das lojas online para ONGs. 
Suas compras no Empório Quatro Estrelas, Organizando com 
Elas e Boa Lanterna, revertem recursos para o CREN.

Valor Arrecadado: R$ 1.468,46,00

Sua Nota Na Lata - Nota Fiscal Paulista
O programa da Nota Fiscal Paulista faz o repasse de créditos por 
meio da devolução de parte do ICMS recolhido pelos 
estabelecimentos comerciais. A ação beneficia organizações 
sociais como o CREN, além de consumidores cadastrados. O 
programa incentiva que os cidadãos exijam do estabelecimento 
o documento fiscal, focando no combate à sonegação. 

Em 2021, o CREN lançou 670.921 notas fiscais. Os recursos 
foram liberados na conta do CREN e utilizados para o custeio de 
despesas operacionais da obra filantrópica.

A partir de 2018, por decisão do governo paulista, além do 
sistema de cadastramento de notas recolhidas pelas urnas das 
ONGs, os consumidores puderam doar diretamente os cupons 
fiscais das suas compras para organizações como o CREN, por 
exemplo. 

Todo o recurso foi utilizado para o custeio de despesas 
operacionais e administrativas das unidades de atendimento, 
ou seja, no apoio ao tratamento de crianças, adolescentes e 
suas famílias.

Saiba mais: www.cren.org.br/cpf-na-nota
Valor Arrecadado: R$ 363.005,20,00*
Notas doadas por CPF: 11.617
Notas cadastradas: 670.921

* O valor arrecadado corresponde às notas doadas ou cadastradas 
pelo CREN no ano de 2021. 
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CREN contra COVID-19
Durante a pandemia da COVID-19, mais da metade da 
população brasileira sofreu com algum grau de insegurança 
alimentar, que é quando as pessoas não têm acesso pleno e 
permanente a alimentos. Diante desse cenário, o CREN 
intensificou as visitas domiciliares durante o isolamento 
social e iniciou uma campanha de entrega cestas básicas 
para as famílias atendidas, com a oferta de alimentos e 
produtos de higiene e limpeza. Todos os recursos 
arrecadados com doações de pessoas físicas oriundas de 
nossas campanhas, ou por meio de parcerias com empresas 
e fundações, foram destinados para a compra de alimentos, 
insumos e logística para a entrega das cestas às famílias 
assistidas.

Valor Arrecadado: R$ R$ 184.938,09*
*Este valor representa o total de recursos doados por meio do site do CREN, 
conta bancária e doações de pessoas físicas e jurídicas.

Dia de Doar 
Campanha Mês de Doar para enfrentar a desnutrição 
(03/11/2021 a 01/12/2021.)
Arrecadou o valor de R$ 1.910,00 

Doações Livres
Em agosto foi iniciado um programa de Captação com 
Indivíduos, acessível pelo site CREN e operado por uma 
plataforma com meios de pagamento integrados para 
captação e gestão das doações: 
https://www.cren.org.br/donate/

Nesse período foram arrecadados R$ 26.345,20.

DOAÇÕES
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O balanço do CREN passa por auditoria externa e 
independente (Audisa Auditores Associados), que fiscaliza a 
prestação de contas, bem como o patrimônio da instituição. 
O documento completo fica disponível no site da instituição.

www.cren.org.br/transparencia

R$8.958,859,00

R$ 8.703,123,00

2020

2021

Receitas

R$7.948.902,00

R$ 8.648,487,00

2020

2021

Despesas

TRANSPARÊNCIA ORIGEM DAS RECEITAS
As receitas do CREN de 2021 foi proveniente de convê-
nios com a Prefeitura de São Paulo, firmados com as 
secretarias municipais da Saúde e Educação. 

Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo
R$ 5.219.044,00 
Secretaria Municipal da Educação de São Paulo
R$ 1.017.569,00 
Nota Fiscal Paulista (Secretaria da Fazenda)
R$ 369.381,00 
Doações 
R$ 897.668,00
Contribuições de Empresas 
R$ 6.916,00
Bazar
R$ 44.284,00 
Receitas Financeiras 
R$ 108.856,00
Voluntariado
R$ 34.263,00
Renúncia Fiscal
R$ 1.005,142,00



Composição*
83 colaboradores
72 mulheres
11 homens

Ensino Fundamental 1
Ensino Médio 20
Ensino Superior 62

Nível de Ensino

Áreas de Formação
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A equipe do CREN  é composta por colaboradores da área 
técnica, pedagógica, administrativa e de apoio. Ela está 
distribuída entre as unidades de São Paulo, entre as unidades e 
o escritório institucional 

EQUIPE CREN

*Composição em 31/12/2021

Administração

Ciências da Computação 

Comunicação Social

Direito

Educação Artística

Educação Física

Enfermagem

Gestão Financeira

Gestão em Recursos Humanos

Marketing 

Medicina

Nutrição

Pedagogia 

Psicologia

Radio e TV 

6

1

1

1

1

1

1

1

1

4

6

1

19

15

2
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EQUIPE CREN EM 2021
Gerência Executiva
Gerente Geral Clínica         Maria Paula de Albuquerque
Gerente Geral de Operações        Ana Cláudia do Nascimento  

Coordenação dos Serviços
Coordenadora Administrativo                    Camila Macedo Soares
Coordenadora de Projetos                    Elizabeth Feffermann
Coordenadora do Ambulatório                   Tamiris Silva de Godoy
Coordenadora Pedagógica                    Amanda Perillo de Carvalho
Diretora Pedagógica                                  Patrícia Castro Nogueira
Gerente de Atividades Comunitárias      Camila Saraiva do Prado
Gerente de Unidade II                                   Léa Regina

Consultoria Institucional
Gestora de Relações Institucionais      Sônia Maria Bonici

Equipe Técnica – CREN Vila Mariana (Unidade de Lotação)
Médica Pediatra                                  Adriana Bajzek Barbosa
Nutricionista                                                Amanda Beatriz Almeida
Psicóloga                                                Aparecida do Santos Coutinho
Auxiliar Administrativa II                    Danielli Oliveira Barbosa
Nutricionista                                                Érika Miyuki Yariwake
Nutricionista                                                Gabriel Felipe Macedo Oliveira
Psicóloga                                                Giulia de Arruda Maluf
Motorista                                                José Roberto Rodriguez
Auxiliar Administrativo I                    Leonardo Lopes dos Santos
Recepcionista                                                Lideane Gomes da Silva
Nutricionista                                                Marina Soares Guimarães
Nutricionista                                                Mônica Rodrigues Cotrim
Auxiliar de Serviços Gerais                    Rosana Melo Santos
Auxiliar de Serviços Gerais                    Vera Lúcia Gomes de Oliveira

Equipe Administrativa Compartilhada – CREN Vila Mariana / 
Vila Jacuí (Unidade de Lotação CREN Institucional)
Técnico Administrativa I            Aline Lopes Fudaba
Técnico Administrativa I            Darlene de Jesus Pequim
Técnico Administrativa II            Gislei Alves Duarte
Jovem Aprendiz                          Henrique da Silva Santos
Auxiliar Administrativa I            Karen Costa Monte
Auxiliar Administrativo II            Leonardo Cedro Mendes
Auxiliar Administrativa II            Lucikarla dos Santos Soares
Auxiliar de Captação de Recurso II      Mariana Viana Franco
Auxiliar de Captação de Recurso II      Natali Oliveira de Araújo Freitas
Auxiliar Administrativo II            Tatiane Mendes Gomes
Analista Administrativa                          Vanda Lucia Macedo Da Silva

Equipe Técnica, Administrativa e Apoio (Unidade de Lotação
Cren Institucional)
Auxiliar de Captação de Recurso I       Aline Gonçalves Ferreira dos Santos
Assistente de Captação de Recursos  Andreia Fabiano Gonçalves
Nutricionista                                        Bianca de Melo Guedes
Educador Social                          Cintia de Jesus Andrade Santos
Analista de Comunicação            Cintia Mirie Kadowaki
Analista de Comunicação Jr            Giovanna Brandão de Oliveira 
Nutricionista                                        Livia de Campos Martins
Auxiliar Administrativa II            Sarah Caroline Crispim dos Santos
Nutricionista                                        Vanessa Medeiros Acras
Auxiliar de Captação de Recurso I       Zucleide Pereira de Araújo



Equipe Técnica e Administrativa – CREN Vila Jacuí (Unidade de Lotação)
Nutricionista                           Adolfo Mendonça
Professora                           Adriana Cristina N. P. Tavares da Silva
Recepcionista                           Agatha Gabrieli da Cruz de Lima
Auxiliar de Serviços Gerais      Alice Lima Moreira Rocha
Professora                           Aline Albuquerque de Sousa
Auxiliar de Serviços Gerais      Ana Lucia da Silva
Professora                           Ana Lúcia Furtuoso da Silva
Professora                           Andréia da Rocha Catai
Professora                           Andreza Mayara Freire de Sousa
Psicóloga                           Aparecida Tatiane de Almeida Carneiro
Nutricionista                           Ariadnes Silva
Psicólogo                           Bernardo Teixeira Cury
Educador Físico             Caio Dervage da Silva
Professora                           Celina Coelho Pena
Professora                           Cláudia da Costa Soares
Psicóloga                           Driely Neves de Oliveira
Professora                           Eliana de Oliveira Lavras
Auxiliar de Serviços Gerais      Elisete Vieira dos Santos Ramos
Auxiliar Administrativa II          Hilbetania Tavares de Sousa Melo
Nutricionista                           Hinayara Rodrigues Da Silva
Analista de Dados             Humberto Miguel da Silva
Nutricionista                           Jordana de Abreu Costa
Nutricionista                           Julia Gabriela da Rocha
Recepcionista                           Laiane Oliveira Santos
Médico Pediatra             Leandro Dimasi Buck
Nutricionista                           Marcela Menah de Sousa Lima
Professora                           Maria Joselaine Coelho
Nutricionista                           Mariana Ravagnolli
Nutricionista                           Paola Micheloni Elvira Ibelli
Diretora Pedagógica             Patrícia Castro Nogueira
Psicóloga                           Paula Freire Alves da Cunha
Professora                           Regina de Oliveira Santana
Auxiliar Administrativa II          Rosemeire Gama dos Reis
Motorista                           Sérgio Cassas Laurito
Cozinheira                           Sonia Suely Santana Amando
Médica Pediatra             Thaiane da Silva Gonçalves
Auxiliar Administrativa II          Vanessa da Rocha Silva
Auxiliar de Serviços Gerais      Zuleide Pereira de Araújo
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A nossa receita de esperança ganha muito mais sentido com a 
ajuda de cada um dos nossos parceiros!

Convênios
Secretaria Municipal da Saúde
Secretaria Municipal da Educação

Patrocínio de Projetos
AVSI                 Editora Mol
BrazilFoundation  Unicef
Droga Raia   Umane
Instituto Opy

Programas de Incentivo à Doação
Secretaria da Fazenda  O Polen
Benevity Causes  Movimento Arredondar

Parceria Institucional
Atados    BMA Advogados
IEA-USP   Instituto Desiderata
Meiga Comunicação  Novos Urbanos
PonteAponte   Paróquia São Francisco de Assis - SP 
Sebrae

Universidades Parceiras
Cruzeiro do Sul   Unimes
São Camilo   Uninove
São Judas Tadeu  UNIP
SENAC    Universidade Federal de Alfenas
UFAL    Universidade Federal de Viçosa

AGRADECIMENTOS

Apoio e Doações
Ação Nutrição Solidária
Alfa Real Consultoria e Corretagem de Seguros
Associação dos Moradores do Jd. Novo Horizonte – Jundiaí/SP
Aventura de Construir
Boehringer Ingelheim
Banco Sofisa
Camil
Cáritas Diocesana de Jundiaí
Casa da Fonte
Ceagesp
EcoRodovias
Fundação Antonio Antonieta Cintra Gordinho – FAACG
Fundação Maria Cecília Souto Vidigal
Global Academy Foundation – GAF  
Google LLC
Grupo Pão de Açúcar
Guaru Sucos Polpas de Frutas
LM&Companhia
Nunu Moves
Paróquia Santa Rita de Cássia – São Paulo
Quality Soluções em Alimentação e Serviços
Quitanda
Seepix
Sesc - Mesa Brasil
Sesc Itaquera
Sompo Seguros
Toy Formaturas

Redes e Grupos de Trabalho
Catalyst 2030
CdO – Companhia das Obras
Fórum União de Vila Nova
GEATS (Grupo de Excelência em Administração do Terceiro
Setor - CRA/SP)
GT Criança e Adolescente (Rede Nossa São Paulo)
GT Primeira Infância (Câmara Municipal de São Paulo)
MACF - NFP
Movimento Força FunCAd (Movimento de Apoio aos Fundos da
Criança e do Adolescente)
Movimento Conexão Captadoras
Movimento por uma Cultura de Doação
Rede AVSI América Latina e Caribe
Rede Nossas Crianças (Fundação ABRINC)
Rede de Proteção do Jardim Lapena
Rede de Proteção de União de Vila Nova
Rede Nacional Primeira Infância
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DOADORES
Adenildo Souza
Alejandro Dos Santos Rodriguez 
Maldonado
Aline Carvalho dos Santos
Ana Luiza Mahlmeister
Armando Zoboli Filho
Bruno Santos
Caio Passos
Camila Carmo
Carlos Alberto
Carmelita de Carvalho
CASSIA MARIA SILVA RINALDELLI
Celia Maria Ronzani
Clara Aparecida Castro de Moraz
Cosme Sousa de Jesus
Cristiane Duarte
Cristina Maria Chiappa
Daniela Maria Salles Sellmer
Daniela Saraiva dos Santos
Elder Gonçalves dos Santos
Fabio Arruda Lelli
Flavia lang Revkolevsky
Gabriel Gonçalves Formario
Giovanna Brandão de Oliveira
Gisela M B Solymos
José Roberto Cury
Leandro Matheus
Leonardo Tadashi Kamaura
Luciana Pereira de Souza
Luciene Freitas
lucila Sartori 
Luiz Alberto B Morais
Luiz Eugenio Araujo de Moraes Mello
Maria Aparecida Junqueira
Maria De La Ó Ramallo Veríssimo
Mariana Viana Franco
Mariangela Belfiore
Marta Regina Pereira Poitt
Milena Nardocci Fusco
Miriam Izabel Simões Ollertz

Monica Inez Elias Jorge
Murilo Fonseca
Olimar Pereira De Oliveira
Paula Ferraz De Mattos Barroso
Paula H Barrozo
Paróquia Santa Rita
Pedro Bernardes Solymos
Ricardo Borges Da Silva
Rodolfo Luna
Roseli Alves Ferreira
Rosines Martini
Sandra Lucia Durão
Safa Uchoa Morandi
Selma Segawa
Sônia Maria Bonici
Stella Correia Bonici
Taiz Gadotti
Vaney Paulo Fornazieri
Vinicius Afonso De Barros Araujo



47

 Andréa Van Tol Tannenbaum
Ana Carolina Bezerra Alves 
Ana Carolina Pacheco
Ana Lydia Sawaya
Ana Maria Froede
Ana Paula Paladini
Ana Paula Grotti Clemente 
Andréa Veiga Siqueira
Charles Joe Rosenburst
Daniel Fachin Soares
Debora Santana Pereira
Elaine Cristina Da Silva 
Erick Gabriel Da Silva Oliveira
Evellyn Gama Dos Reis
Fernando Barreto
Francisco Antonio
Gabriela Poit 
Gabriela Ribeiro Dias
Gabriella Marcomini Aguiar Pereira
Geovana Rodrigues Paulino Dos Santos 
Gilvaneide
Gisela Maria Bernardes Solymos
Gustavo Salazar
Ismar Zito Do Nascimento
Jackeline Felip Murila
Joelli Ponteli
Josefa Magnolia De Sousa Silva 
Lara  De Souza Medeiros Rodrigues
Leticia Silva Holevegem De Almeida
Luana Lacerda Passos Da Silva 
Lucas Furio Melara
Lucélia Leal 
Luiz Gaj

Maíra Silva Conde Fernandes
Maria Do Carmo Pinho Franco
Mayara Natsuki Shikasho
Mychelly Alves De Oliveira
Nassib Bezerra Bueno 
Natalia  Coelho
Otavio Serra
Paula Fernanda De Lima Pastore
Paulo Afro
Priscila Ré Neves
Priscilla Cezar
Rafaela Alves Da Silva
Ricardo Poncidoro Catto
Ricardo Sesso 
Rita De Cassia Mansor
Suellen  Ricardo
Tatiane Cristina Selingardi
Telma Maria De Menezes
Thabata Sousa Dos Santos Araújo
Thaís Freire De Almeida
Vanessa Da Rocha Silva
Vaney Paulo Fornazieri
Vinícius José Baccin Martins

VOLUNTÁRIOS
Em 2021, o CREN recebeu o apoio de 56 voluntários que 
totalizaram mais de 2.268 horas doadas para a instituição.
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O CREN é uma instituição sem fins lucrativos e que depende da 
adesão das pessoas para se manter e crescer a oferta de seus 
serviços. Veja como você pode ajudar:

Doação Direta
Ao fazer uma doação, você contribui para nutrir vidas.F
Para doar: www.cren.org.br/donate/

Nota Fiscal Paulista
O CREN é umas das instituições beneficiadas pelo resgate de 
créditos da Nota Fiscal Paulista. Agora, os próprios 
consumidores podem doar os cupons para o CREN, seja pelo 
aplicativo para celular, pelo site do Programa, ou fazendo o 
cadastro para doação automática. Assim, toda nota fiscal com o 
seu CPF gera créditos para o CREN.
Saiba mais: www.cren.org.br/cpf-na-nota

Arredondar
O CREN é uma das instituições selecionadas pelo Movimento 
Arredondar para receber as doações feitas nas lojas do Pão de 
Açúcar e Quitanda. A cada compra, o cliente pode arredondar o 
valor total e essa diferença é doada para o CREN. E a marca de 
roupas esportivas Nunu Moves reverte 1% do resultado das 
vendas às organizações apoiadas, dentre elas o CREN.

COMO AJUDAR
O Polen
Você pode ajudar enquanto faz compras pela internet, sem 
gastar nada. O CREN tem uma parceria com O Polen, um 
aplicativo que reverte parte da verba de marketing das lojas 
online para ONGs. Suas compras no Empório Quatro Estrelas, 
revertem recursos para o CREN.
Lojas que ajudam o CREN:
www.emporioquatroestrelas.com.br

Voluntariado
Procuramos pessoas que gostam de ajudar o próximo e que 
acreditam que um simples gesto é capaz de transformar o 
mundo. São tarefas simples, e por vezes pontuais, que vão 
ajudar milhares de crianças e adolescentes a lutarem contra a 
desnutrição.
Escreva para: voluntarios@cren.org.br

Responsabilidade social
Leve nossa credibilidade para sua empresa e seja um parceiro 
do CREN em projetos, consultorias ou patrocínios.
Saiba mais: www.cren.org.br/como_ajudar



GRI 102: Conteúdos Gerais

1. Perfil organizacional 
102-1 Nome da organização    pág. 06 
102-2  Atividades, marcas, produtos e serviços pág. 19-20
102-3  Localização da sede da organização  pág. 18
102-4 Local de operações    pág. 06-18
102-5  Natureza da propriedade e forma jurídica pág. 06
102-6  Mercados atendidos    pág. 20-36
102-7  Porte da organização    pág. 34-35; 41-42
102-10  Mudanças significativas na    pág. 18-27
organização e em sua cadeia de fornecedores  

2. Estratégia
102-14  Declaração do mais alto executivo  pág. 09

3. Ética e integridade
102-16  Valores, princípios, normas e    pág. 06
códigos de comportamento
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Apoio e Doações
Ação Nutrição Solidária
Alfa Real Consultoria e Corretagem de Seguros
Associação dos Moradores do Jd. Novo Horizonte – Jundiaí/SP
Aventura de Construir
Boehringer Ingelheim
Banco Sofisa
Camil
Cáritas Diocesana de Jundiaí
Casa da Fonte
Ceagesp
EcoRodovias
Fundação Antonio Antonieta Cintra Gordinho – FAACG
Fundação Maria Cecília Souto Vidigal
Global Academy Foundation – GAF  
Google LLC
Grupo Pão de Açúcar
Guaru Sucos Polpas de Frutas
LM&Companhia
Nunu Moves
Paróquia Santa Rita de Cássia – São Paulo
Quality Soluções em Alimentação e Serviços
Quitanda
Seepix
Sesc - Mesa Brasil
Sesc Itaquera
Sompo Seguros
Toy Formaturas

Redes e Grupos de Trabalho
Catalyst 2030
CdO – Companhia das Obras
Fórum União de Vila Nova
GEATS (Grupo de Excelência em Administração do Terceiro
Setor - CRA/SP)
GT Criança e Adolescente (Rede Nossa São Paulo)
GT Primeira Infância (Câmara Municipal de São Paulo)
MACF - NFP
Movimento Força FunCAd (Movimento de Apoio aos Fundos da
Criança e do Adolescente)
Movimento Conexão Captadoras
Movimento por uma Cultura de Doação
Rede AVSI América Latina e Caribe
Rede Nossas Crianças (Fundação ABRINC)
Rede de Proteção do Jardim Lapena
Rede de Proteção de União de Vila Nova
Rede Nacional Primeira Infância

O Relatório Anual CREN 2021 faz referência ao conteúdo da 
norma GRI 102: Conteúdos Gerais 2016. Abaixo estão listados 
os conteúdos utilizados como referência e as páginas onde se 
encontram as informações.
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