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O CREN é um centro de referência internacional
na área de educação nutricional e no tratamento
da subnutrição e obesidade infantojuvenil.

cren.org.br

O diferencial do CREN é a
educação nutricional. Quando eu
estava na faculdade, o CREN foi o
único lugar em que eu ﬁz estágio
que saiu desse universo de ambulatório e prescrição de receita.
Você aprende que para tratar uma
criança com subnutrição ou obesidade não pode olhar apenas para
o que a criança come e, sim, analisar todo o contexto que envolve a
alimentação, e isso inclui a família
e a comunidade. O que eu aprendi
no CREN eu utilizo até hoje na
minha rotina proﬁssional.
Camila Silva Santos – ex-estagiária de Nutrição
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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.
A atuação do CREN em 2018 abrangeu cidades nacionais, com
foco em São Paulo e Jundiaí-SP, Chapecó-SC e Porto Alegre-RS.

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

Serviço completo para alcançar a boa nutrição.

01

Atendimento em Semi-Internato,
Ambulatório e Comunidade.

Assistência

02

Multiplicação
e Treinamento

Formação Proﬁssional;
Matriciamento - formação em serviço.

BOA
NUTRIÇÃO

03
Desenvolvimento de pesquisas;
Comitê Cientíﬁco;
Graduação e Pós-Graduação.

Pesquisa e Ensino
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CARTA DO PRESIDENTE
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UM ANO PARA SE
CONECTAR COM A
REALIDADE
Nossos planos para 2020 eram bastante desaﬁadores. No
horizonte avistávamos o lançamento de dois novos produtos da marca CREN, a articulação em rede com empreendedores sociais de todo o mundo, o crescimento da atuação na
periferia da cidade de São Paulo, entre outras ações que contribuíram para nossa instituição seguir com a missão de
enfrentar a má nutrição infantojuvenil. Porém, em março,
tudo mudou!
A chegada da pandemia da Covid-19 ao Brasil nos fez rever
completamente nosso planejamento e reﬂetir sobre qual
seria o papel do CREN frente aos desaﬁos impostos pelas
atuais circunstâncias. Nesse momento de muitas incertezas,
o nosso método nos deu a resposta: olhar para a realidade.
O olhar atento nos mostrou que, para manter o atendimento
a nossas crianças e adolescentes, seria necessário adaptar
algumas ações e promover um auxílio mais próximo das
famílias. Implementamos os teleatendimentos, a criação de
vídeos informativos, mas foram as visitas domiciliares que
nos conectaram com as famílias, que além de enfrentar os
riscos da Covid-19, também sentiam a perda de renda, a
ameaça da fome e as incertezas que abatiam a todos.
A insegurança alimentar estava presente na maioria das
famílias atendidas nesse período. Como forma de amenizar
os danos causados pelo isolamento social, articulamos

nossas redes de parceiros, amigos e apoiadores em busca
de recursos e mantimentos para oferecer aos nossos pacientes e familiares. A cada doação recebida percebemos a grandeza de nossa história, nesse momento tão difícil pudemos
agir rápido e garantir a entrega de mais de 2.000 cestas de
alimentos e produtos de higiene e limpeza, garantindo a
assistência a cerca de 500 famílias na cidade de São Paulo.
Durante as visitas domiciliares, a equipe do CREN percebeu
que as famílias tinham diﬁculdade para ter acesso a alimentos in natura como frutas, verduras e legumes. Deste cenário, nasceu o projeto Cultivando Horizontes, que visa garantir o acesso a alimentos in natura e orgânicos provenientes
da agricultura familiar urbana. Na primeira fase do projeto,
estabelecemos parcerias com algumas hortas da cidade,
para a aquisição de sacolas compostas por duas verduras,
uma folha de tempero e uma PANC (Planta Alimentícia Não
Convencional). O próximo passo foi estender essa iniciativa
para outras 500 famílias com crianças e/ou adolescentes
malnutridos em situação de insegurança alimentar, incluindo ovos, frutas e legumes.
Hoje podemos olhar para trás e termos orgulho do que foi
realizado. E sabemos que nenhuma de nossas ações seria
possível se não fosse pela dedicação de pessoas apaixonadas por nossa causa. Agradecemos a todos os parceiros e
amigos do CREN que de alguma maneira contribuíram para
nossa obra.
Muito obrigado por fazer parte do CREN.

Vaney Fornazieri
Diretor-Presidente do CREN
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PANORAMA
da Má Nutrição

Projeções econômicas do impacto da Covid-19 sugerem um
aumento de até 14,3% na prevalência de magreza e magreza
grave, formas agudas de subnutrição, entre crianças menores
de 5 anos. Estima-se que isso se traduziria em um adicional
estimado de 6,7 milhões de crianças com subnutrição em sua
forma aguda em 2020 (Impacts of COVID-19 on childhood malnutrition and nutrition-related mortality. Lancet, 2020)
Ainda que o Brasil, em 2014, tenha saído do Mapa da Fome,
dados do IBGE referentes ao biênio 2017-2018 apontam para
um aumento de 22,6% para 36,7% da prevalência de algum
grau de insegurança alimentar, sendo que a insegurança
alimentar grave (fome) aumentou 43,7%. (IBGE, POF 20172018). O que aponta que o país está voltando ao Mapa da
Fome.
O Brasil ainda apresentou nos últimos três anos, retrocessos
nas políticas de segurança alimentar em função da importante
redução de verbas para os programas já existentes, como por
exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura
Familiar (PAA), que sofreu uma redução de 90% dos repasses
dos recursos em relação ao seu início.

12

NO MUNDO
1/3 da população
mundial tem algum tipo
de desnutrição.
Fonte: FAO, 2016-17

NO BRASIL
20 milhões de crianças
e adolescentes têm desnutrição
(obesidade ou subnutrição).
1/3 das crianças
brasileiras de cinco a nove
anos está acima do peso.
Fonte: POF-2008-09

CONSEQUÊNCIAS

da subnutrição e obesidade para a vida:
8 anos a menos

de expectativa de vida

19 anos com doenças

crônicas como diabetes, hipertensão

Menor capacidade

de aprendizado e trabalho

Menor renda familiar

e perpetuação do ciclo
da desnutrição

Impacto econômico

US$3,5 trilhões/ano: custo da
má nutrição no mundo

Fontes: ONU, 2015 | Lancet 2015.
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LINHA DO TEMPO

2002

1989

Pesquisa em Favelas - Projeto Favela
(Unifesp/EPM) - 2.500 beneﬁciados indiretos.

Vencendo a Desnutrição - 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.

1992

2003

Fundação da Salus - Entidade Mantenedora do
CREN.

1993

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

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

Curso de Especialização - Início do curso de
especialização em parceria com a Unifesp.

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

2000

2006

1999

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

2001

CREN Jundiaí - Início das atividades da equipe de
campo em Jundiaí-SP
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Segunda Unidade do CREN - Inauguração da sede de
Vila Jacuí;
- Utilização da Coleção Vencendo a Desnutrição na
América Latina.

2007

CREN Alagoas - Inauguração da primeira unidade de
franquia social em Maceió-AL;
- Criação do Comitê Técnico-Cientíﬁco.

2008

- Assessorias Internacionais:
- 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

Redes Internacionais - Ampliação das participações
em redes do terceiro setor: Inglaterra, França,
Alemanha e Estados Unidos.

2014

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

2015

- Fórum Econômico Mundial - 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

ONG Transparente - CREN recebe o Selo de ONG
Transparente

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
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PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS
1996

Prêmio Bem Eﬁciente – Kanitz & Associados
Reconhecimento ao trabalho do CREN e seu
desempenho na área de atuação.
Prêmio Bem Eﬁciente – Kanitz & Associados

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.

2006

2011

2007

2012

1999

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.
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.

2007

Prêmio FIES - Itaú Social
O Fundo Itaú Excelência Social premia projetos
educacionais.
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2011

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.
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.

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.

2018

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.
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INFRAESTRUTURA
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UNIDADES DE
ATENDIMENTO
CREN

ENDEREÇOS
CREN VILA MARIANA
Rua das Azaléas, 244,
Mirandópolis São Paulo - SP
CEP 04049-010
Telefone: (11) 3218-2410

CREN VILA JACUÍ
SÃO PAULO
O CREN possui duas unidades de atendimento à população na
cidade de São Paulo e cinco equipes de atividades comunitárias, que
promovem o atendimento em UBSs nos distritos da Brasilândia,
Cidade Tiradentes, Grajaú, Jardim Ângela e Lajeado

Rua Um, 32, Jd. Matarazzo
São Paulo - SP
CEP 03813-310
Telefone: (11) 3218-2430
(11) 2541-5206

JUNDIAÍ
Conta com uma equipe de campo avançada na cidade de Jundiaí,
que atende os pacientes na estrutura da Casa da Fonte, que é uma
associação socioeducacional sem ﬁns lucrativos patrocinada pela
Cia Saneamento de Jundiaí.

CREN JUNDIAÍ

Estrada Municipal Varjão, 3806
Jardim Novo Horizonte
Jundiaí – SP
CEP 13212-590
Telefone: (11) 94671-4977
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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 adolescente com má nutrição primária. É a instituição que as Unidades Básicas de Saúde – UBSs, recorrem para encaminhar pacientes malnutridos em suas formas clínicas moderadas e graves.

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

NOSSOS RESULTADOS
150

155 mil

1 milhão
e 860 mil

crianças e adolescentes atendidos

publicações
cientíﬁcas

refeições servidas

18
395 mil

atendimentos

42
mil
pais e proﬁcionais
capacitados

18.098
oficinas

20

livros e
manuais

13

7,8 milhões

prêmios
e reconhecimentos

Pessoas alcançadas

11.490

atendimentos
domiciliares

NOSSA ATUAÇÃO

2020

SEMI-INTERNATO: Oferecido a crianças subnutridas ou obesas 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, visando à recuperação nutricional. Cada criança
recebe cinco refeições diárias, atendimento pediátrico, nutricional e
pedagógico. As famílias contam com suporte de educador social e participam de oﬁcinas educativas. O serviço acontece no CREN Vila Jacuí.
AMBULATÓRIO: Crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, 11 meses e
29 dias e suas famílias são atendidos individualmente em consulta
clínica, nutricional, psicológica e com o proﬁssional de educação física.
São realizadas atividades em grupo como passeios educativos, oﬁcinas
de educação nutricional, práticas de atividade física e atendimento
domiciliar, conforme demanda, e realizado atendimento social quando
necessário.
ATIVIDADES COMUNITÁRIAS: Com foco no atendimento aos distritos
mais vulneráveis da cidade de São Paulo. A equipe de atividades comunitárias assiste às famílias por meio de atendimentos individuais e em
grupo, visitas domiciliares e discussão de casos com os proﬁssionais
de saúde das UBSs da região. As intervenções nutricionais são realizadas em locais de fácil acesso para a população e, prioritariamente,
para crianças de 0 a 6 anos incompletos, com alteração no estado
nutricional e suas famílias.
PROJETOS E ASSESSORIAS: Com o objetivo de disseminar a metodologia do CREN, projetos e assessorias estão condicionados às necessidades das pessoas e dos territórios em que o parceiro está inserido.
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ASSISTÊNCIA 2019
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 socioeconômica vulnerável.
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CENSOS E AVALIAÇÕES
antropométricas

Os censos e avaliações antropométricas são ações realizadas em
diversos momentos do serviço do CREN e têm como objetivo
potencializar o diagnóstico da má nutrição nas populações em
situação de maior vulnerabilidade e traçar o perﬁl nutricional de
pacientes atendidos por um equipamento público de determinada região. Uma vez diagnosticada desnutrição moderada ou
grave, os pacientes são encaminhados para tratamento no CREN.

Número de avaliações
antropométricas em 2019:

2018
761

2019
4.840
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AMBULATÓRIO
As atividades do Ambulatório focam no desenvolvimento dos pacientes por
múltiplos vetores. São realizadas avaliações nutricionais periódicas, orientações por meio de atendimentos individuais de nutricionista, médico pediatra,
psicólogo e proﬁssional de educação física. Para promover o contato dos
pacientes com novos alimentos são realizadas atividades coletivas de educação nutricional. A promoção de grupos de trabalho é uma das estratégias para
auxiliar na compreensão da rotina e dinâmica familiar.
Grupos e Oﬁcinas no Ambulatório
Uma das principais modalidades de assistência do CREN no Ambulatório são
os atendimentos em grupos. Esses atendimentos abordam aspectos da
alimentação, estilo de vida, atividade física do paciente e sua família e favorecem o protagonismo juvenil. Esses encontros têm se mostrado uma estratégia
eﬁciente para a promoção da educação alimentar e nutricional e para a compreensão e intervenção quanto à rotina e dinâmica familiar. Em 2019, foram
ofertados atendimentos em grupo com foco em temas:
Grupos nutricionais - Foram realizadas atividades de educação alimentar e
nutricional com o objetivo de incentivar crianças e adolescentes por meio de
preparo e degustação dos alimentos, aumentar sua diversidade alimentar por
meio do oferecimento de alimentos variados e propiciar reﬂexão quanto aos
seus hábitos alimentares.
Grupos psiconutricionais - Com a proposta de estimular a prática de atividade física por meio de brincadeiras, de forma lúdica e divertida, e ao mesmo
tempo incentivando melhorias em práticas alimentares com atividades educativas, esses grupos têm sido uma proposta inovadora e exitosa no contexto da
Saúde Pública, bem como no combate à Desnutrição Infantil.
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Grupos socioculturais - Turmas com diferentes perﬁs e objetivos. Grupos
para adolescentes de 10 a 19 anos, com o objetivo comum de incentivar o pro-

tagonismo juvenil por meio da socialização, a identiﬁcação com outros adolescentes, a promoção de experiências inéditas, conhecendo novos locais e pessoas. Grupos para pais e responsáveis compartilharem suas experiências de
vida, com base em notícias de jornal.
Grupos terapêuticos - Formados por adolescentes com questões de baixa
autoestima, retraídos, compulsão alimentar ou que se sentem excluídos. O
objetivo é proporcionar um espaço para que tragam suas questões e conheçam melhor seus problemas.
Grupos de incentivo à atividade física - Turmas para pacientes e pais, com
diferentes perﬁs e objetivos: conhecer modalidades esportivas; exercitar-se
com brincadeiras; atividades para pais; associar atividade física a práticas
alimentares saudáveis, entre outros. Um dos destaques foi a organização da
oitava edição da Corridinha do CREN, um evento aberto a toda a comunidade
ao redor da unidade de Vila Jacuí, que além de incentivar a prática esportiva,
também promove a abertura de ruas de lazer na periferia da cidade. Com a
participação de mais de 100 pessoas, a Corridinha do CREN é um momento de
aproximação da instituição com a comunidade, bem como o fortalecimento
dos vínculos entre a equipe proﬁssional e os pacientes.

ATENDIMENTOS
por especialidade
Nutrição

7.972

Pediatria

3.069
Psicologia
1.369
Educação Física
338

Grupos e Oﬁcinas

865

grupos realizados

10.238

participações em grupos
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PASSEIOS E EVENTOS
realizados pelo Ambulatório em 2019:
- Janeiro Feliz
- Pedalada do CREN
- Festa Junina
- Ação voluntária com Atados
- Sambando com Saúde
- Acampafora
- Censo Antropométrico
- Caminhada Rosa
- Sábado no Parque
- 8ª Corridinha do CREN
- Escola da Saúde no Parque Paulistano
- Visita ao Museu do Futebol
- Tenda da Saúde
- Festival do Japão
- Acampadentro
- Visita ao MagicCity
- Visita à Pinacoteca
- Festa de Natal
- Oﬁcina de Panetone
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SEMI-INTERNATO
As ações do Semi-Internato visam ao desenvolvimento das potencialidades humanas das crianças e de suas famílias para a superação das
situações de vulnerabilidade, a garantia de direitos a partir do conhecimento e o fomento do patrimônio e de suas relações sociais. A equipe,
que integra a rede Amiga da Criança da Fundação Abrinq/Save the Children, desenvolveu diversas atividades em 2019 com o intuito de incentivar as crianças em tratamento a explorar diferentes espaços dentro
da própria unidade, com práticas pedagógicas, nutricionais e lúdicas.
Oﬁcinas educativas
As oﬁcinas arte-educativas de 2019 tiveram por objetivo incentivar as
famílias para o exercício de geração de renda com a venda dos produtos artesanais, fortalecendo o vínculo entre os proﬁssionais e pacientes, pacientes e famílias e o reconhecimento do patrimônio.
Outras ações
- Promoção do desenvolvimento dos cuidados básicos e noções de
higiene
- Oﬁcinas de educação alimentar e nutricional
- Grupos de vivência culinária com pais e ﬁlhos
- Grupos sobre aleitamento materno e introdução à alimentação
complementar
Atividades de lazer, culturais e educativas
Pensando na diﬁculdade de algumas famílias em dedicar um tempo
para brincar com seus ﬁlhos e realizar coisas em comum, esquecendo
da correria do dia a dia, a unidade de Vila Jacuí promoveu atividades
em alguns sábados, procurando utilizar espaços públicos de fácil
acesso e próximos às residências das famílias. Sempre ao ﬁnal das
atividades foram promovidos piqueniques com frutas e sucos, estimulando a alimentação saudável dos participantes.
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PRINCIPAIS AÇÕES
no Semi-Internato em 2019:
- Passeio ao Teatro Maria Della Costa
- Ação Voluntária com Princess House
- Dia do Brincar
- Arte na Cozinha
- Arte Educativa
- Festa Junina com as famílias
- Sábado no Parque
- Passeio ao Espaço Embraer
- Caminhada Rosa
- Corridinha CREN
- Mostra Cultural e Reunião de Pais
- Visita do Papai Noel

Números do Semi-Internato

1.593

243

atendimentos

visitas domiciliares

215

64.456

grupos ou oﬁcinas

refeições servidas
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EQUIPE DE
CAPACITAÇÃO
A capacitação de proﬁssionais de saúde da rede pública do município de São Paulo em 2019 foi realizada por meio de módulos teóricos e práticos. O CREN ofereceu duas temáticas para as
Unidades Básicas de Saúde, uma focada na obesidade infantojuvenil e outra para os primeiros mil dias da criança. As atividades corresponderam à Meta 5 do Plano de Governo do Município, que visa à redução das taxas de mortalidade infantil evitáveis até os cinco anos de idade.
Em 2019, a equipe de capacitação foi composta por 7 duplas
formadas por proﬁssionais da área técnica do CREN, que se
responsabilizaram pela formação e apoio à prática, com o objetivo prioritário de atingir as Unidades Básicas de Saúde das
regiões Leste e Sudeste e parte da Sul.
No total, 125 proﬁssionais da rede pública paulistana de saúde,
de 65 UBSs, foram capacitados pelo CREN em 2019 nas Coordenadorias Regionais de Saúde Sudeste e parte da Sul.
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EQUIPE DE
ATIVIDADES
COMUNITÁRIAS
Em 2019 o CREN prestou atendimento nutricional em cinco dos
10 territórios mais vulneráveis da cidade de São Paulo. A intenção era articular espaços com a comunidade para facilitar o
acesso das famílias aos serviços do CREN. Os territórios de Brasilândia, Cidade Tiradentes, Grajaú, Jardim Ângela e Lajeado
receberam uma equipe do CREN formada por dois proﬁssionais, que realizaram censos antropométricos, grupos de acolhimento, atendimentos individuais e grupos temáticos, de
acordo com a necessidade da população.
Ao ﬁnal do ano, a Equipe de Atividades Comunitárias realizou
3.062 avaliações nutricionais em 48 censos antropométricos.
Prestou atendimento a 2.309 crianças e adolescentes dos cinco
distritos mais vulneráveis e realizou 275 grupos e oﬁcinas
temáticas com 2.281 participações.
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EQUIPE DE CAMPO
AVANÇADA DE
JUNDIAÍ
Nesse ano, a Equipe de Campo Avançada de Jundiaí contou com
duas nutricionistas para desenvolvimento das ações. As atividades
desenvolvidas pela equipe, a ﬁm de acompanhar as famílias e tratar
as crianças, foram:
- Plantão de atendimento ambulatorial a crianças e famílias
para acompanhamento da evolução do estado nutricional.
- Oﬁcinas de educação alimentar e nutricional.
- Espaço de conhecimento e de prática, a partir da preparação
de receitas nutritivas com alimentos comuns no dia a dia das
famílias.
- Oﬁcinas de artesanato - Espaço de escuta, produção artesanal
e lazer.
- Oﬁcina “Almoço em Casa” - Atividade para crianças com diﬁculdades em aceitar determinados alimentos. Na proposta, refeições foram preparadas na casa da criança, com o auxílio de
uma nutricionista do CREN, e servidas para toda a família.
- Visitas domiciliares - Importante ferramenta para o reconhecimento da situação da moradia, dinâmica familiar e de relacionamentos.
32
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PROJETOS 2019
A equipe de Projetos presta assistência na área de educação
nutricional de populações, capacitação de proﬁssionais das
áreas da saúde, educação e social, conforme a demanda de
um ﬁnanciador/parceiro. Um dos objetivos dos projetos é a
captação de recursos livres para o CREN, que serão usados
para a qualiﬁcação das atividades.
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EXPERIÊNCIAS QUE
Alimentam

Em 2019 o CREN ﬁnalizou o projeto Experiências que Alimentam,
que teve como objetivo construir uma estratégia de atendimento
em introdução alimentar, por meio de uma nova ferramenta, que
visava facilitar o diálogo entre os proﬁssionais da saúde e famílias
com bebês de 06 a 12 meses (período em que se inicia a introdução da alimentação complementar das crianças).
Durante essa etapa ﬁnal do projeto, as ações estiveram focadas
nos ambientes das Unidades Básicas de Saúde nas cidades de
São Paulo (SP), Chapecó (SC) e Porto Alegre (RS). Foram realizadas
formações em 14 unidades de saúde, totalizando 356 proﬁssionais treinados pela equipe do CREN. Além disso, o projeto realizou 68 visitas domiciliares nesta fase, para avaliar a aplicação da
ferramenta com o público-alvo. Cerca de 88% das famílias visitadas avaliaram que a ferramenta ajudou a compreender as instruções passadas durante a consulta com os proﬁssionais de saúde.

A ferramenta lhe ajudou a entender as instruções que
foram passadas durante a consulta?
37

SIM

3

2

NÃO

PARCIALMENTE

NÃO RECEBI

Dos 42 respondentes, 88,1% consideraram que a ferramenta
ajudou a entender as instruções que foram passadas nas consultas;
7,1% discordaram e 4,8% concordaram parcialmente.
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SUSTENTO À
DISTÂNCIA
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 assistidos pelo 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 2019, foram beneﬁciados 348 crianças e
jovens que vivem em situação de vulnerabilidade, vinculados
ao CREN em seus três territórios de atuação, conforme observado na tabela abaixo.

Cidade

Unidade

Apadrinhados

São Paulo

CREN Vila Mariana

124

São Paulo

CREN Vila Jacuí

138

Jundiaí

CREN Jundiaí

86

TOTAL:

36

348

Da Horta à Mesa
Patrocinado pela organização BrazilFoundation, o projeto consistiu em oﬁcinas de capacitação e treinamento da equipe CREN e
pacientes do ambulatório, com preparação de solo, plantio de
ervas (PANCs – Plantas Alimentícias Não Convencionais), oﬁcinas
culinárias, caminhadas e oﬁcinas de mindfull eating (comer com
atenção plena), realizadas por intermédio dos parceiros Oﬁcina
do Orgânico e Comida de Verdade.

Cuidar+
Patrocinado pelo Grupo RD (Raia Drogasil) e Editora Mol, o projeto consistiu na aquisição de mobiliário, equipamentos e aumento
de carga horária para otimização do atendimento pediátrico em
ambulatório no CREN de Vila Jacuí, por meio de repasse de parte
da receita da venda da revista Sorria, ofertada na rede de lojas
Droga Raia. O Edital Cuidar+ beneﬁciou, em 2019, 10 organizações selecionadas.
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PESQUISA E ENSINO 2019
Abordagem multidisciplinar e interativa na formação de graduandos,
estagiários, residentes e pós-graduandos.
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EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
no CREN
Estágios
Em 2019, 58 graduandos de nutrição ﬁzeram estágio obrigatório em uma das
unidades do CREN. Foram realizadas parcerias para formação de estudantes
na área da saúde para alunos da Universidade Federal de São Paulo/UNIFESP, FMU, Uninove, Universidade de São Paulo (USP), São Camilo, São Judas,
Senac, Unicsul.
Residência em Pediatria
12 estudantes
Especialidade: “Medicina em Rede”
Parceiro: Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo – UNASUS
Educação continuada e treinamentos dos colaboradores do CREN
- Curso de Metodologia do CREN - 38 horas - 19 encontros para 25 colaboradores de nível técnico, na Unidade CREM VM.
- Curso de Metodologia do CREN para professoras e equipe de apoio (limpeza, cozinha, motorista) duração: 24 horas - local CREN VJ.

PRESENÇA DE
DISCENTES NO
CREN
82

2017

92
72

2018

2019

Seminários em parceria com Instituto de Estudos Avançados (IEA) / USP
- 29 de abril de 2019
X Seminário Serviço, Pesquisa e Política Pública – “A Participação Social
nas Políticas Públicas de Segurança Alimentar” - CREN-UNIFESP-IEA - local:
UNIFESP - Baixada Santista.
- 19 de novembro de 2019
XI Seminário Serviço, Pesquisa e Política Pública - “Agricultura Urbana e
Segurança Alimentar e Nutricional: o alimento orgânico na alimentação
escolar” - Grupo de Pesquisa Nutrição e Pobreza e GEAU Grupo de Estudo
em Agricultura Urbana - local: IEA/USP.
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Mestrados e doutorados
- Tese de Mestrado: “Análise Multivariada do perﬁl
cardiovascular de crianças e adolescentes portadores de
excesso de peso e hipovitaminose D”. Desenvolvida por
Ana Carolina Viegas, na Universidade Federal de São
Paulo, sob orientação da professora Maria do Carmo
Pinho Franco, 2019.
- Tese de Doutorado: "Associação entre Indicadores
Antropométricos, Perﬁl Bioquímico e Perﬁl Tireóideo em
crianças e adolescentes com distúrbios nutricionais
primários". Desenvolvida por Carlos Enrique Ramos
Urrea, na Universidade Federal de São Paulo, sob orientação das professoras Ana Lydia Sawaya e Maria do
Carmo Pinho Franco, 2019.
Trabalho de Conclusão de Residência
- Programa de Residência Multiproﬁssional – UNIFESP –
campus São Paulo
“Educação Alimentar e Nutricional (EAN) em atendimento
grupal e individual e sua associação com a evolução do
índice de massa corpórea de crianças com excesso de
peso”. Desenvolvida por Camila Silva Santos, sob a orientação de Maria Paula de Albuquerque, 2019.
Cursos e eventos de colaboradores como palestrantes:
- Colaboradora: Maria Paula de Albuquerque
01 de agosto de 2019
“Caminhos para a boa alimentação e nutrição na primeira infância”.
II Semana da Primeira Infância do Município de São Paulo
- Sessão de Rodas de Conversa.
29 de novembro de 2019
“O aumento da Obesidade infantil e o nosso futuro
obeso”
Simpósio “A Pesquisa na Obesidade - Infância e Adolescência” – IEA/USP.
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03 de dezembro 2019
“Subnutrição e obesidade infantil”.
Curso de Genômica Nutricional Aplicada da Faculdade de
Educação em Ciências da Saúde do Hospital Alemão
Oswaldo Cruz - módulo "Alimentação na primeira infância".
Cursos e eventos de colaboradores como ouvintes:
- Colaboradora: Hinayara Rodrigues da Silva
Curso sobre o PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
nos CEIs Parceiros: Capacitação para Nutricionistas
Assessores.
29/10/2019 a 04/11/2019 - duração de 16h.
1º Congresso Municipal de Educação Alimentar e Nutricional: Saberes e Fazeres da Alimentação Escolar.
22 e 23 de outubro de 2019 - duração de 16h.
Capacitação para implementação do Centro de Apoio à
Lactação a unidades - CENALAC
Auditório do Hospital Alípio Correa Netto - 21 de outubro
de 2019 - duração de 4h.
1º Encontro Nacional dos Conselheiros de Alimentação
Escolar. 04/10/2019 - duração de 8h.
- Colaborador: Bernardo Teixeira Cury
Formação de Conselheiro Tutelar - 05/09/2019 - 4 horas Fundação Tide Setúbal
Encontro Anual da Rede “Nossas Crianças”- 24/09/2019 Fundação ABRINQ.
Saúde auditiva e atendimento do Transtorno do Espectro
do Autismo na visão. Multidisciplinar - 23/10/2019 - 4
horas - Fórum de Reabilitação São Miguel.

Diagnóstico territorial, impacto e monitoramento e avaliação - 11/11/2019 a 04/12/2019 - Fundação ABRINQ.
Seminário contra a violência e o abuso de bebês, crianças
e adolescentes - 4 horas - SMS.
II Encontro de Defesa da Saúde da Mulher - 05/12/2019 - 8
horas.
XXIII Encontro Grupo Comunitário de Saúde Mental 22/11/2019 a 23/11/2019 - Hospital das Clínicas - USP/
Ribeirão Preto.
Publicações que citam o CREN ou que foram coproduzidas
por colaboradores do CREN
- “A família e o direito humano à alimentação adequada e
saudável”. Sawaya, A. L., Peliano, A. M., Albuquerque, M.
P., & Domene, S. (2019). Estudos Avançados, 33(97), 363-382. https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2019.3397.020.
- “Unraveling Complexity about Childhood Obesity and
Nutritional Interventions: Modeling Interactions Among
Psychological Factors”. Keith Feldman, Gisela M. B. Solymos, Maria Paula de Albuquerque & Nitesh V. Chawla.
Scientiﬁc Reports, volume 9, Article number: 18807 (2019).
CURSO “O MÉTODO CREN”
Em 2019, o CREN promoveu o treinamento e a reciclagem de
seus colaboradores por meio do curso “O Método CREN”,
ministrado pela professora Ana Lydia Sawaya, cofundadora
do CREN e membro do Comitê Cientíﬁco da instituição. Com
18 aulas, cada uma tendo duas horas de duração, o curso
abordou os pilares de atuação do CREN, considerando a aplicabilidade do método no dia a dia dos proﬁssionais. Foram
abordados casos reais de atendimento da instituição para
discussão das temáticas e foram feitas apresentações em
grupo pelos alunos, baseadas em textos de referência e
bibliograﬁa recomendada. Ao todo, 25 colaboradores concluíram o curso em 2019.
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RESULTADOS
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, 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.

RESULTADOS EM 2019
5.730

389

crianças e adolescentes atendidos

23.119

64.456

atendimentos

1.433
oficinas
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atendimentos
domiciliares

13

refeições servidas

481

proﬁcionais
capacitados

383.670*

Pessoas alcançadas

* A estimativa de pessoas impactadas indiretamente pelas capacitações é calculada com base na Portaria nº 2.488/2011 do Ministério da Saúde, que considera
que cada Agente Comunitário de Saúde tem capacidade de atender 750 pessoas
em sua comunidade.

ATENDIMENTOS
Em 2019, o CREN aumentou sua área de atuação de atendimento na cidade de São Paulo. O mapa mostra os distritos da cidade onde a instituição é referência de atendimento em má nutrição.
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distritos de São Paulo

5.730

pacientes atendidos

Legenda:
Distritos atendidos pelo CREN
Unidades do CREN
Polos do CREN

23.119

atendimentos
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COMUNICAÇÃO 2019
O objetivo da Comunicação do CREN é conscientizar sobre a causa do combate à desnutrição infantil, de forma a mobilizar pessoas e parceiros institucionais, com vistas ao fortalecimento da marca e à captação de recursos.
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AÇÕES DE
comunicação
Relacionamento com a imprensa
Em 2019, 10 reportagens citando o CREN foram veiculadas em TV, veículos
impressos, rádios e internet. O trabalho de relacionamento com a imprensa
vem apresentando resultados e colocando o CREN em posição de referência
para os canais de comunicação quando a pauta é alimentação, subnutrição e
obesidade.
Mídia relevantes
Folha de S. Paulo
TV Globo
Bandnews TV
Site Institucional (www.cren.org.br)
O site institucional do CREN vem se mostrando uma importante ferramenta
de comunicação. Em 2019, foram registrados 27.815 usuários no site, uma
diminuição de 8,30% em relação ao ano anterior (30.331). A equipe de comunicação promoveu alguns ajustes no conteúdo e deixou as informações de
transparência do CREN mais claras, reunindo os últimos balanços ﬁnanceiros
em uma única página.

REDES SOCIAIS
FACEBOOK

5.829 fãs da página
174 publicações
214.922 de alcance
296.480 de impressões

INSTAGRAM
149 publicações
80.303 de alcance
1.950 seguidores

Em 2019, foram criadas 2 páginas no site do CREN:
- Dia de Doar
- Balanço Financeiro
Biblioteca Virtual
A página conta com artigos cientíﬁcos baseados na experiência do CREN,
os livros da coleção “Vencendo a Desnutrição”, vídeos dos Seminário
IEA-CREN-Unifesp e manuais de referência nacional e internacional.
Downloads
453 downloads
199 - Coleção Vencendo a Desnutrição
96 - Artigos do CREN
158 - Manuais de Referência

COMUNICAÇÃO DIGITAL
8,5 mil e-mails cadastrados
6 boletins informativos
6 campanhas de incentivo e doações
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CAPTAÇÃO 2019
As doações feitas ao CREN contribuem para o restabelecimento da saúde de milhares de crianças e adolescentes
vítimas da má nutrição.
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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 2019, o CREN lançou 692.191 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 que são recolhidas pelas urnas
das ONGs, os consumidores puderam doar diretamente os
cupons ﬁscais das suas compras para organizações como o CREN,
por exemplo. Por esse modelo, o CREN teve 8.608 notas doadas
por consumidores.
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 famílias.

Valor Arrecadado: R$380.153
* O valor arrecado corresponde às notas doadas ou cadastradas pelo
CREN no ano de 2019. Para o balanço ﬁnanceiro, os repasses do programa da Nota Fiscal Paulista somaram R$494.896 que consideram
os depósitos realizados em 2019. A quantia citada é referente aos
créditos liberados entre o 2º semestre de 2018 e o 1° semestre de
2019.
Saiba como ser um doador de notas ﬁscais em ‘Como apoiar’.
(pág.57).

Doações 2019
Dia de Doar
O CREN promoveu a campanha “Doe ao CREN”. A ação realizada
no quarto trimestre do ano, focou o dia 3 de dezembro, “Dia de
Doar”, para mobilizar as pessoas a doarem para o CREN.

Valor Arrecadado: R$5.974
Doações Livres
Ao longo do ano o CREN recebe doações feitas pelo site ou pela
conta bancária da organização.

Valor Arrecadado: R$20.990
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 2019, o CREN foi beneﬁciado por doações feitas em
lojas do grupo Pão de Açúcar e do Quitanda.

Valor Arrecadado: R$59.805
Bazar
O Bazar CREN segue o conceito de colocar os 4Rs do consumo
responsável em ação: reduzir, reutilizar, reaproveitar e reciclar.
Quem desapega do que não usa mais, dá 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. Em 2019, o CREN realizou
10 bazares em suas unidades e recebeu a doação do Bazar
Beneﬁcente Carolina Bittencourt.

Valor Arrecadado: R$87.941
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TRANSPARÊNCIA 2019
O balanço do CREN passa por auditoria externa que ﬁscaliza a prestação de contas, bem como o patrimônio da instituição.
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BALANÇO
FINANCEIRO

ORIGEM DAS
receitas

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 ﬁca disponível
no site da instituição. (www.cren.org.br/transparencia):

70% da receita do CREN de 2019 foi proveniente de convênios com a Prefeitura de São Paulo, ﬁrmados com as secretarias da Saúde e Educação.

RECEITAS

R$ 5.103.955

2018
2019

Secretaria Municipal da Educação de São Paulo

R$ 829.884

R$9.269.879

2019

Nota Fiscal Paulista (Secretaria da Fazenda)

R$ 494.896
Doações

R$8.462.613

R$ 380.821
Restituições Fiscais

R$ 246.636

DESPESAS
2018

Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo

Receitas Financeiras

R$ 105.198

Outras Receitas

R$9.108.418

R$ 67.990

Voluntariado

R$ 40.416

R$8.544.468

Renúncia Fiscal

R$ 1.192.817
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EQUIPE CREN

NÍVEL DE ENSINO

2019

Ensino Fundamental - 1
Ensino Médio – 15
Ensino Técnico – 2
Ensino Superior – 60

ÁREAS DE FORMAÇÃO
COMPOSIÇÃO*

78 colaboradores
64 mulheres
14 homens
*Composição em 31/12/2019
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Nutrição
Pedagogia
Administração
Medicina
Psicologia
Comunicação
Enfermagem
Educação Física
Serviço Social
Outras

19
16
5
4
4
3
3
1
1
6

GERÊNCIA
Gerente de Atividades Comunitárias
Gerente de Unidade (CREN Mirandópolis)
Gerente de Unidade II (CREN Vila Jacuí)
Gerente Geral Clínica
Gerente Geral de Operações

Miriam Izabel Simões Ollertz
Sonia Vendramin
Léa Regina de Sousa Marques da Silva
Maria Paula de Albuquerque
Ana Cláudia do Nascimento Ferreira

CONSULTORIA INSTITUCIONAL
Gestora de Relações Institucionais

Sônia Maria Bonici

EQUIPE TÉCNICA – CREN MIRANDÓPOLIS
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Serviços Gerais
Auxiliar de Serviços Gerais
Educador Social
Médica Pediatra
Motorista
Nutricionista
Nutricionista
Nutricionista
Nutricionista
Nutricionista
Nutricionista
Nutricionista
Psicóloga
Psicólogo
Recepcionista

Lucikarla dos Santos Soares
Rosana Melo Santos
Vera Lúcia Gomes de Oliveira
Elizabeth Feﬀermann
Adriana Bajzek Barbosa
José Roberto Rodriguez
Amanda Beatriz Almeida
Érika Miyuki Yariwake
Jhessica Campos Victor
Juliana Dellare Calia
Marina Soares Guimarães
Renata Cristina Pires
Vanessa Medeiros Acras
Flávia Prado Monteiro
Humberto Italo Linhares Miná
Marilda Santana Negrão

EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA – CREN VILA JACUÍ
Analista de Dados
Humberto Miguel da Silva
Auxiliar Administrativo
Andreza Mayara Freire de Sousa
Auxiliar de Enfermagem
Hilbetania Tavares de Sousa Melo
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Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Serviços Gerais
Auxiliar de Serviços Gerais
Auxiliar de Serviços Gerais
Auxiliar de Serviços Gerais
Auxiliar de Serviços Gerais
Coordenadora Pedagógica
Cozinheira
Diretora Pedagógica
Educador Físico
Jovem Aprendiz
Médica Pediatra
Médico Pediatra
Motorista
Nutricionista
Nutricionista
Nutricionista
Nutricionista
Nutricionista
Nutricionista
Nutricionista
Nutricionista
Nutricionista
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
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Luciana Maria dos Santos Bezerra
Alice Lima Moreira Rocha
Ana Lucia da Silva
Elisete Vieira dos Santos Ramos
Vania Pereira Franco
Zuleide Pereira de Araújo
Patrícia Castro Nogueira
Sonia Suely Santana Amando
Elaine Cristina Nagy Cirillo
Caio Dervage da Silva
Davi Rodrigues de Lima
Ana Carolina Viegas
Cliverson Renan Scriptor Moreno
Sérgio Cassas Laurito
Adolfo Mendonça
Ariadnes Silva
Camila Saraiva do Prado
Gabriel Felipe Macedo Oliveira
Hinayara Rodrigues da Silva
Marcela Menah de Sousa Lima
Mariana Ravagnolli
Paola Micheloni Elvira Ibelli
Thais Abe Jarina
Adriana Cristina N. P. Tavares da Silva
Aline Albuquerque de Sousa
Amanda Perillo de C. Coelho Felicio
Ana Lúcia Furtuoso
Andréia da Rocha Catai
Celina Coelho Pena
Cláudia da Costa Soares
Eliana de Oliveira Lavras

Professora
Professora
Psicóloga
Psicólogo
Recepcionista
Recepcionista

Maria Joselaine Coelho
Regina de Oliveira Santana
Paula Freire Alves da Cunha
Bernardo Teixeira Cury
Bruna Karoline de Souza
Rosemeire Gama dos Reis

EQUIPE ADMINISTRATIVA COMPARTILHADA – CREN MIRANDÓPOLIS/VILA JACUÍ
Analista Administrativo
Camila Macedo Soares
Analista Administrativo
Vanda Lucia Macedo da Silva
Auxiliar Administrativo
Leonardo Cedro Mendes
Auxiliar Administrativo
Natali Oliveira de Araújo Freitas
Coordenador Administrativo
Danilo Ferrari
Jovem Aprendiz
Agatha Gabrieli da Cruz de Lima
Oﬃce Girl
Sarah Caroline Crispim dos Santos
Técnico Administrativo
Darlene de Jesus Pequim
Técnico Administrativo
Gislei Alves Duarte
EQUIPE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E APOIO
Analista de Comunicação
Assistente Pedagógico de Projetos
Educador Social
Educador Social
Estagiária de Comunicação
Nutricionista
Nutricionista

Giuliano Fattori Giovanetti
Andreia Fabiano Gonçalves Fraga
Cintia de Jesus Andrade Santos
Pedro Augusto dos Santos
Giovanna Brandão de Oliveira
Juliana Gonçalves Pavan
Maria Helena Sindlinger
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AGRADECIMENTOS
A nossa receita de esperança ganha muito mais sentido com a ajuda
de cada um dos nossos parceiros!
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CONVÊNIOS
Secretaria Municipal da Saúde
Secretaria Municipal da Educação
PATROCÍNIO DE PROJETOS
AVSI
BrazilFoundation
Droga Raia
Editora Mol
Unicef
PROGRAMAS DE INCENTIVO À DOAÇÃO
Nota Fiscal Paulista - Secretaria da Fazenda
Movimento Arredondar
O Polen
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
Bazar Beneﬁcente Caroline Bittencourt
BMA Advogados
Boehringer Ingelheim
Camil
Cáritas Diocesana de Jundiaí
Casa da Fonte - Companhia Saneamento de Jundiaí – CSJ
Comissão de Formatura da Faculdade Cásper Líbero de 2019
turma C-19
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo Ceagesp
Comunidade Bom Pastor – Jundiaí-SP
EcoRodovias
Fundação Antonio Antonieta Cintra Gordinho – FAACG
Global Academy Foundation – GAF
Google LLC
Grupo Pão de Açúcar
Guaru Sucos Polpas de Frutas
Mario Pedro Feliciano - Hortifruti
Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Jundiaí-SP
Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Jundiaí-SP
Paróquia Santa Rita de Cássia – São Paulo

Quality Soluções em Alimentação e Serviços
Quitanda
Seepix
Sesc - Mesa Brasil
Sesc Itaquera
Sompo Seguros
Toy Formaturas
PARCERIA INSTITUCIONAL
Atados
Instituto de Estudos Avançados da USP
Novos Urbanos
Paróquia São Francisco de Assis - SP
ponteAponte
UNIVERSIDADES PARCEIRAS
Centro Universitário São Camilo
Universidade Cruzeiro do Sul
Universidade de São Paulo - USP
Universidade Federal de Alagoas - UFAL
Universidade Federal de São Paulo - Unifesp
Universidade Federal de Viçosa
Universidade Metropolitana de Santos - Unimes
Universidade Nove de Julho - Uninove
Universidade São Judas Tadeu
Universidade Federal de Alfenas
Universidade Paulista – UNIP
REDES E GRUPOS DE TRABALHO
Catalyst 2030
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)
Movimento Força FunCAd (Movimento de Apoio aos Fundos da
Criança e do Adolescente)
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
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DOADORES
Alice Teixeira Ferreira
Amanda Oliveira Araújo
Amanda Severo
Ana Cláudia do Nascimento
Ana Maria Pisani
André Miotto
Anelise Christine Silva Ferreira Bastos
Armando Zoboli Filho
Beatriz de Araújo Cruz
Bruna Pellegrini
Carlos Alberto dos Santos
Carmelita de Carvalho
Debora de Araújo Pozas
Diogo Mitsuru Koga
Douglas Mendes Ferreira
Eunicelli Marie Araújo
Fabricio Pereira da Silva
Fatima Aparecida Meneses Costa
Gabriel Vasconcelos Costa Valério
Gilvaneide Milta Dos Santos Lima
Giovanna Ottoni
Gisela Solymos
Heloisa Fischer
Higor da Silva Carvalho
Isis Restivo Duaik
Julia Mahlmeister Ribeiro
Léa Regina De Sousa
Leonardo Kamaura
Luis Gaj
Luiz Morais
Luiz Mello
Márcia Gouveia
Marcia Regina Vieiras Ribeiro
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VOLUNTÁRIOS
Marco Fernandes
Marco Antônio Pellegrini
Maria Ângela Cavalheiro Parada
Maria Paula de Albuquerque
Mariangela Belﬁore Wanderley
Mariangela Medina Brito
Olimar Pereira De Oliveira
Paola Ibelli
Regina Tavares
Roberto Chagas Siqueira
Ruan Felipe
Safa Achoa Morandi
Samira Bento Farah
Samuel Trindade
Sergio da Silva Filho
Silvia de Sampaio
Simone Menezes
Sonia Maria Bonici
Valter Filho
Vinicius Araújo
William Cardoso Simas
Zenaide Guerra

Alinne Morais da Fonseca
Ana Carolina Pacheco
Bruna Giacomina Ribeiro
Cesar Gerbare
Cleide do Nascimento
Conceição Zimbardi
Danilo Palma Batista
Dayane Nobre Lira
Eduardo Siqueira Barbosa
Evaldira Aparecida Tadei
Fabricia Loiacono
Fernando Barreto
Flavio da Silva Dos Santos
Francisco Antonio
Gabriela Carrion
Gilvaneide Milta dos Santos
Giovanna Brandão de Oliveira
Iramaya Haddad Battaglia
Jacqueline Murilla Felip
Jeferson Alexander Diorio
Karolyne Nascimento
Laila Catunda Mangabeira Albernaz
Lucas Hiro Manzine Sassaki
Lucélia Silva
Mariana Thawane Da Costa Bicalho
Mariane Caroline de Oliveira
Mayra Akimi
Natalia da Costa Coelho
Otavio Serra
Paloma do Nascimento
Patricia Campos
Priscila Batista Castro
Priscila Ré Neves
Sabrina Lourenço Viziack
Sandra Regina
Solange Aparecida Alves

COMO APOIAR
O CREN
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 que as crianças do
CREN realizem seus sonhos. Para doar:
www.cren.org.br/alimenteumsonho
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
Bazar
O CREN iniciou uma nova estrutura de bazar, mostrando como
podemos dar amor a peças que já foram amadas, economizando, ajudando o planeta e a nossa causa. Você pode ajudar praticando a arte do desapego ou adquirindo os produtos da nossa
loja online. Saiba mais:
www.bazarcren.org.br

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.
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, Organizando com Elas e Boa Lanterna revertem recursos para o CREN.
www.emporioquatroestrelas.com.br
loja.organizandocomelas.com.br
www.boalanterna.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 em:
www.cren.org.br/como_ajudar
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SUMÁRIO GRI
O Relatório Anual CREN 2019 faz referência aos conteúdos da norma GRI 102: Conteúdos Gerais 2016. Abaixo estão listados os
conteúdos utilizados como referência e as páginas onde se encontram as informações.

GRI 102: CONTEÚDOS GERAIS
1. PERFIL ORGANIZACIONAL

102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7

Nome da organização
Atividades, marcas, produtos e serviços
Localização da sede da organização
Local de operações
Natureza da propriedade e forma jurídica
Mercados atendidos
Porte da organização

2. ESTRATÉGIA
102-14

Declaração do mais alto executivo

pág. 11

102-16

Valores, princípios, normas e códigos de comportamento

pág. 8

3. ÉTICA E INTEGRIDADE
4. GOVERNANÇA
102-18

Estrutura de governança

5. ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS
102-40

Lista de grupos de stakeholders

6. PRÁTICA DE RELATO

102-45
102-50
102-51
102-52
102-53
102-55
58

pág. 8
pág. 20-21
pág. 19
pág. 8; 19
pág. 8
pág. 21-43
pág. 42-43; 48-53

Entidades incluídas nas demonstrações ﬁnanceiras consolidadas
Período coberto pelo relatório
Data do relatório mais recente
Ciclo de emissão de relatórios
Contato para perguntas sobre o relatório
Sumário de conteúdo da GRI

pág. 4-5
pág. 4-5; 51-56
pág. 49
pág. 6
pág. 6
pág. 6
pág. 6
pág. 58

2019

Relatório Anual
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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

Rua Um, 32, Jardim Matarazzo
São Paulo - SP
CEP 03813-310
Telefone: (11) 3218-2430
(11) 2541-5206

