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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 2020 abrangeu cidades nacionais, com 
foco em São Paulo e Jundiaí-SP.

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.

02
Multiplicação
e Treinamento

Pesquisa e Ensino
03

Assistência
01

BOA
NUTRIÇÃO

Atendimento em Semi-Internato, 
Ambulatório e Comunidade.

Desenvolvimento de pesquisas;
Comitê Científico;

Formação (estágios, residências, 
mestrados e doutorados).

Capacitação de profissionais da saúde, 
educação e assistência;
Formação de agentes multiplicadores;
Produção de guias, manuais e publicações;
Assessoria em equipamentos públicos
 e privados.
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“O CREN foi construído pelas mãos 
de muitas pessoas e esse DNA 

colaborativo está presente em todas 
as entregas, mesmo diante de tantas 
adversidades desse longo período de 

pandemia pelo qual passamos.”

Vaney Fornazieri
Diretor-Presidente do CREN
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CARTA DO PRESIDENTE
O nosso maior patrimônio

Um dos conceitos que sustentam a nossa metodologia até hoje 
é o que chamamos de patrimônio. Na coleção Vencendo a 
Desnutrição, publicada no início dos anos 2000, classificamos 
esse termo como um conjunto de recursos dos quais as pessoas 
podem dispor para garantir, a si mesmas e a seus familiares, 
maior segurança e melhor padrão de vida. Quando 
promovemos uma intervenção a partir do patrimônio, nossa 
equipe está atenta para identificar naquela família as suas 
potencialidades e não o que está faltando.

Diante dessa visão de intervenção social, fica a pergunta: qual 
seria o patrimônio de uma obra social como a do CREN? É 
evidente que em um primeiro momento nossas lembranças vão 
para as grandes conquistas que tivemos ao longo dos nossos 27 
anos de história, ou até mesmo, para os diversos projetos 
realizados, que tanto contribuíram para a mudança do estado 
nutricional de milhares de famílias.

Porém, nenhum desses feitos poderia se concretizar sem a 
existência do nosso maior patrimônio, que é a pessoa. Esse ser 
único, livre, irrepetível e insubstituível que move no dia a dia a 
entidade em direção à realização de nossa missão. O CREN foi 
construído pelas mãos de muitas pessoas - funcionários e 
voluntários - e esse DNA colaborativo está presente em todas as 
entregas, mesmo diante de tantas adversidades desse longo 
período de pandemia pelo qual passamos.

Das centenas de pessoas que estão citadas, ou de alguma forma 
representadas neste relatório, gostaria de agradecer em 
especial a duas delas, que foram essenciais para nossa obra. A 
primeira é o nosso querido e saudoso Padre Antônio Luiz 
Marchioni, o Padre Ticão, que diante da sua incansável luta em 
defesa da população da Zona Leste de São Paulo, conseguiu 
articular o espaço que hoje abriga nossa unidade de Vila Jacuí. 

A segunda pessoa, a nossa querida amiga e companheira, Elaine 
Nagy Cirillo, que desde 2008 esteve à frente da direção 
pedagógica do Semi-Internato de Vila Jacuí. Comprometida com 
o Educar, Elaine impactou a vida não só das nossas crianças e 
suas famílias, mas também de muitas pessoas da equipe do 
CREN.

Por isso, o meu muito obrigado a todos os parceiros, pessoas 
físicas e jurídicas , que nos ajudaram a cumprir a nossa missão 
ao longo do ano, a toda a equipe do CREN e a essas duas 
pessoas maravilhosas que foram luz de vida e nossa obra.

Vaney Fornazieri
Diretor-Presidente do CREN



NO MUNDO
1/3 da população 

mundial tem algum tipo 
de desnutrição.

Fonte: FAO, 2016-17

NO BRASIL
19 milhões de brasileiros

estão passando fome.

3 em cada 10 crianças 
de cinco a nove anos
está acima do peso.

Fonte: Rede PENSSAN, 2020|  Ministério da Saúde, 2019

12

PANORAMA DA 
MÁ NUTRIÇÃO

Durante a pandemia da COVID-19 mais da metade da popula-
ção brasileira sofreu com algum grau de insegurança alimentar, 
que é quando as pessoas não têm acesso pleno e permanente a 
alimentos. De acordo com o Inquérito Nacional sobre Insegu-
rança Alimentar no Contexto da Pandemia da COVID-19 no 
Brasil, desenvolvido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Sobe-
rania e Segurança Alimentar (Rede PENSSAN), desse total, 43,4 
milhões não tinham alimentos em quantidade suficiente, e 19 
milhões passavam fome.

Além da fome, a qualidade dos alimentos ingeridos também 
piorou nesse período. Segundo uma pesquisa do grupo Food 
For Justice, lançada em abril de 2021, o consumo de alimentos 
saudáveis registrou uma queda de 85% durante a pandemia. 

Esse dado vem de encontro ao levantamento dos Impactos 
Primários e Secundários da COVID-19 em Crianças e Adolescen-
tes do Unicef. A pesquisa mostrou que 29% das famílias brasilei-
ras estão comendo mais alimentos industrializados, 22% estão 
consumindo mais bebidas açucaradas, e 18% estão ingerindo 
mais fast food. 



Menor capacidade

Menor renda familiar 

8 anos a menos

Impacto econômico

de expectativa de vida

de aprendizado e trabalho

e perpetuação do ciclo
da desnutrição

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

19 anos com doenças
crônicas como diabetes, hipertensão 

Fontes: ONU, 2015 | Lancet 2015.
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CONSEQUÊNCIAS DA SUBNUTRIÇÃO
E OBESIDADE PARA A VIDA:



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

2000
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 avançada em Jundiaí-SP

2002
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.

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 
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.
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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;
- 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;
- Projeto Experiências que Alimentam II.
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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.

2007 
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.

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.

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.
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“O CREN nos acolhe como família, com 
um cuidado e carinho que não se vê 
em outro lugar, nos mostrando que 
há, sim, um meio para melhorar.”

Giselle Christina
mãe de criança assistida pelo CREN



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

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

SÃO PAULO
O CREN dispõe de 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. 

JUNDIAÍ*
Até dezembro de 2020, o CREN manteve uma equipe de campo 
avançada na cidade de Jundiaí, que atendeu os pacientes da 
região do Varjão na estrutura da Casa da Fonte, que é uma 
associação socioeducacional patrocinada pela Cia Saneamento 
de Jundiaí. 

*Este serviço foi descontinuado em dezembro de 2020.

ENDEREÇOS
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INFRAESTRUTURA
unidades de atendimento
do CREN



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 ado-
lescente com má nutrição primária. É a instituição a que as Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS) do município de São Paulo recor-
rem para encaminhar pacientes malnutridos, em suas formas 
clínicas moderadas e graves.

NOSSOS RESULTADOS

crianças e adolescentes atendidos
160 mil

atendimentos
424 mil

o�cinas
18.305

pais e profissionais 
capacitados

refeições servidas

1 milhão 
e 861 mil 

150

publicações
científicas

15

prêmios
e reconhecimentos

atendimentos
domiciliares

16.470

7,9 milhões

livros e 
manuais 

19

pessoas alcançadas

A metodologia de trabalho do CREN está baseada em uma abor-
dagem 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 tradi-
cionais.

42
mil
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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, atendi-
mento pediátrico, nutricional e pedagógico. As famílias contam 
com suporte de psicólogo e participam de oficinas educativas. O 
serviço acontece no CREN Vila Jacuí.

AMBULATÓRIO: Crianças e adolescentes acometidos por má 
nutrição primária, com idade entre 0 e 19 anos, 11 meses e 29 
dias, e suas famílias, são atendidos individualmente em consul-
ta médica, nutricional, psicológica e com o profissional de edu-
cação física. São realizadas atividades em grupo como passeios 
educativos, oficinas de educação nutricional, práticas de ativida-
de física e atendimento domiciliar, conforme demanda, e reali-
zado atendimento social quando necessário.

ATIVIDADES COMUNITÁRIAS: Equipes compostas por nutricio-
nistas e psicólogos assistem famílias com crianças e adolescen-
tes que apresentam alteração no estado nutricional, com idade 
entre 0 e 20 anos incompletos, nos distritos mais vulneráveis da 
cidade de São Paulo. As famílias são assistidas 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, às famílias 
com crianças de 0 a 6 anos incompletos.

PROJETOS E ASSESSORIAS: Com o objetivo de disseminar a 
metodologia do CREN, projetos e assessorias estão condiciona-
dos às necessidades das pessoas e dos territórios a serem assis-
tidos. 21

NOSSA ATUAÇÃO
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“Eu gostaria de agradecer ao CREN 
pela doação da cesta básica, porque 

não estamos podendo sair para ir 
trabalhar. Para mim, foi muito útil, 

porque tenho duas crianças e 
nenhuma renda.”

Cremilda de Araújo
mãe de criança assistida pelo CREN



O CREN promove atendimento interdisciplinar (com pedagogo, 
profissional de educação física, nutricionista, pediatra e psicólo-
go) de forma gratuita e com foco na população em situação 
socioeconômica vulnerável. Em decorrência da pandemia do 
novo coronavírus, todos os atendimentos realizados nesse perí-
odo obedeceram rigorosamente aos protocolos de biossegu-
rança estabelecidos para o enfrentamento da COVID-19.

VISITAS DOMICILIARES
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ASSISTÊNCIA 2020

Importante ferramenta para o reconhecimento da situação da 
moradia, dinâmica familiar e de relacionamentos, a visita domi-
ciliar foi um importante recurso do CREN durante o ano de 
2020. Durante o período da pandemia, essas visitas tiveram 
como foco principal atender as famílias que apresentaram inse-
gurança alimentar. Vale ressaltar que visitas/atendimentos 
domiciliares passaram a ser realizados sem adentrar a residên-
cia das famílias atendidas, e com a equipe devidamente para-
mentada, visando à proteção das famílias e dos profissionais, 
obedecendo as normas de biossegurança.

1.001

389

2018

2019

2020
4.591



Grupos e Oficinas no Ambulatório
Uma das principais modalidades de assistência do CREN no Am-
bulatório são os atendimentos em grupos. Esses atendimentos 
abordam aspectos da alimentação, estilo de vida, atividade 
física do paciente e sua família e também favorecem o protago-
nismo juvenil. Em 2020, os grupos presenciais aconteceram até 
o mês de março, após esse período, os técnicos do CREN, por 
meio de plataformas digitais, produziram conteúdo exclusivo e 
informativo, além de eventos virtuais. 

Um dos destaques foi a organização da nona edição da Corridi-
nha 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 9ª Corridinha do CREN 
foi realizada no dia 17 de outubro, das 09h às 15h, com trans-
missões ao vivo no perfil do CREN do Instagram. A equipe 
propôs oito atividades passíveis de replicação em casa.  A ação 
foi além de incentivar a prática esportiva, também promoveu 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 2020:
• Janeiro Feliz;
• Caminhada Rosa;
• 9ª Corridinha do CREN (Evento virtual).

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 pediatra, psicólogo e pro-
fissional de educação física. Para promover o contato dos 
pacientes com novos alimentos, são realizadas atividades coleti-
vas de educação nutricional. A promoção de grupos de trabalho 
é uma das estratégias para auxiliar na compreensão da rotina e 
dinâmica familiar. 

Em decorrência da pandemia da COVID-19, o atendimento da 
equipe técnica de saúde seguiu as recomendações da Secreta-
ria Municipal de Saúde (SMS), que em março de 2020 suspen-
deu os atendimentos presenciais, tanto para consultas individu-
ais quanto atividades em grupo. Durante o período, os profis-
sionais realizaram teleatendimentos e visitas/atendimentos 
domiciliares (devidamente paramentados e sem adentrar as 
residências dos pacientes). Em junho, a SMS autorizou a reto-
mada dos atendimentos presenciais para as consultas individu-
ais e a manutenção dos teleatendimentos. 
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AMBULATÓRIO
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Números do Ambulatório em 2020

7.377
atendimentos

presenciais

5.395 
teleatendimentos

1.886
visitas

domiciliares

152
grupos 

ou oficinas

1.683
participações

em grupos

2.689
pacientes
atendidos

2.051
famílias

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

Tempo em Família
Para superar os desafios do isolamento social, os profissionais 
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 crian-
ças 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 adap-
tar algumas atividades para incluir todos os integrantes da famí-
lia, levando em consideração as diferentes faixas etárias e diver-
sas 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 pro-
piciar o maior aproveitamento das atividades.

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.

No final de março, por determinação da Prefeitura de São 
Paulo, em função da pandemia de COVID-19, ocorreu a suspen-
são dos atendimentos presenciais e, para minimizar os prejuí-
zos causados pelo fechamento da unidade, foram desenvolvi-
das diversas atividades à distância com as famílias, no intuito de 
incentivar as crianças em tratamento a explorar diferentes 
espaços dentro da própria residência, com práticas pedagógi-
cas, nutricionais e lúdicas.

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

SEMI-INTERNATO
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Números do Semi-Internato em 2020

1.056
atendimentos

presenciais

243
visitas

domiciliares

1.608
refeições
servidas

495
teleatendimentos

129
pacientes
atendidos

34
grupos 

ou oficinas

105
famílias

atendidas
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Em 2020, o CREN prestou atendimento nutricional em cinco dos 
dez distritos mais vulneráveis da cidade de São Paulo. Em parce-
ria com a SMS foram identificadas Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs), para receberem um polo de atendimento nos distritos 
de Brasilândia, Cidade Tiradentes, Grajaú, Jardim Ângela e Laje-
ado. Com a intenção de facilitar o acesso das famílias que vivem 
em situação de alta vulnerabilidade, a equipe composta por 
nutricionistas e psicóloga realizou atendimentos individuais 
(presenciais e/ou teleatendimentos) e visitas/atendimentos 
domiciliares. O tratamento nos Polos CREN, utilizou critério de 
agendamento preferencialmente a crianças de 0 a 6 anos em 
situação de vulnerabilidade social, mas extensível aos pacientes 
de 0 a 19 anos, 11 meses e 29 dias.

Ao final do ano, a Equipe de Atividades Comunitárias realizou 
2.755 consultas presenciais e 4.232 teleatendimentos. Promo-
veu também 2.197 visitas domiciliares, além de 21 grupos, que 
somaram 200 participações. 

EQUIPE DE ATIVIDADES 
COMUNITÁRIAS
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A Equipe de Campo Avançada de Jundiaí contou com uma nutri-
cionista para desenvolvimento das ações. As atividades desen-
volvidas por ela, 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. 
• Visitas domiciliares - Importante ferramenta para o reco-
nhecimento da situação da moradia, dinâmica familiar e de 
relacionamentos.

A Equipe de Campo Avançada de Jundiaí realizou 63 avaliações 
antropométricas. Prestou atendimento para 32 famílias por 
meio de 51 atendimentos presenciais e de 140 teleatendimen-
tos. Realizou 17 visitas/atendimentos domiciliares, além de 6 
grupos e oficinas temáticas, contemplando 51 atendimentos 
nesta modalidade.

Em dezembro de 2020 o CREN encerrou as atividades do proje-
to Alimentando o Futuro, que prestava atendimento às famílias 
da comunidade do Varjão desde 2001. Todas as crianças atendi-
das pelo projeto foram reencaminhadas para as unidades de 
saúde da cidade, a fim de continuar o tratamento da má nutri-
ção.

EQUIPE DE CAMPO 
AVANÇADA DE JUNDIAÍ-SP
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“Nós da sociedade civil só temos a 
agradecer por instituições como o 

CREN.  Tem ajudado muito a repensar 
nossa prática em sala de aula e pensar 
na importância que o projeto político 
pedagógico precisa ter em relação à 

alimentação saudável.”
Jamile Almeida

professora de educação infantil de São Paulo
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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 capta-
ção de recursos livres para o CREN, que serão usados para a 
qualificação das atividades.

Experiências que Alimentam II
Em 2020 o CREN iniciou o projeto Experiências que Alimentam II 
(EQAII), que tem como objetivo ampliar e difundir as ações de 
Educação Alimentar e Nutricional em ambiente escolar de 
Primeiríssima Infância, para favorecer a promoção de saúde e 
prevenção de desvios nutricionais. 

O EQAII, tem como característica, a partir do que já existe (legis-
lação, orientações, procedimentos e práticas), desenvolver 
recursos, materiais e ferramentas educativas na temática de 
educação nutricional para os equipamentos de educação infan-
til, considerando os profissionais, a estrutura e a realidade dos 
Centros de Educação Infantil (CEIs), das crianças e das famílias.
Neste primeiro ano do projeto foram realizadas ações para 
planejamento e estruturação, pesquisas diagnósticas com pro-
fissionais da Diretoria Regional de Ensino (DRE), dos CEIs e famí-
lias. O projeto terá duração de três anos.

PROJETOS 2020

Cuidar+
No segundo ano da parceria com o Grupo RD (Raia Drogasil) e 
Editora Mol, o projeto Cuidar+ teve como objetivo a aquisição 
de mobiliário, equipamentos e aumento de carga horária para 
otimização do atendimento pediátrico no ambulatório do CREN 
de Vila Jacuí. Em 2020 foram realizados pelo projeto 198 atendi-
mentos (presenciais, atendimentos/visitas domiciliares e telea-
tendimentos) em pediatria na unidade de Vila Jacuí e a aquisição 
de material médico hospitalar e equipamentos para adequação 
do atendimento ambulatorial, promovendo melhora na quali-
dade do tratamento de todos os pacientes atendidos pelos 
ambulatórios.
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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 2020, 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.

No total foram entregues 2.584 kits para as famílias atendidas 
pelo CREN em 2020. 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.

CREN contra COVID-19
Durante a pandemia da COVID-19 mais da metade da popula-
ção brasileira sofreu com algum grau de insegurança alimentar, 
que é quando as pessoas não têm acesso pleno e permanente a 
alimentos. De acordo com o Inquérito Nacional sobre Insegu-
rança Alimentar no Contexto da Pandemia da COVID-19 no 
Brasil, desenvolvido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Sobe-
rania e Segurança Alimentar (Rede PENSSAN), 19 milhões de 
brasileiros estão passando fome.

Em 2020, o CREN intensificou as visitas domiciliares durante o 
isolamento social e pôde ver na prática o quanto a insegurança 
alimentar estava prejudicando as famílias, que já sofrem com a 
má nutrição. Por isso, iniciamos a campanha de doação de 
cestas básicas, que distribuiu 2.613 cestas para 530 famílias, 
totalizando 2.559 pessoas beneficiadas com a ação. 
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Sustento à Distância – 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 2020 foram beneficiados 223 crianças e jovens 
que vivem em situação de vulnerabilidade, vinculados ao CREN 
em seus três territórios de atuação, conforme observado na 
tabela abaixo.

Pedala CREN
O projeto Pedala CREN tem como objetivo implementar um bici-
cletário compartilhado na unidade de Vila Jacuí, para incentivar 
o transporte ativo na comunidade e a prática de atividade física 
pelos pacientes e familiares. Em 2020, em parceria com o Insti-
tuto Aromeiazero, o CREN recebeu a doação de cinco bicicletas 
para compor o bicicletário. Além disso, o instituto abriu cinco 
vagas do curso Viver de Bike para jovens pacientes do CREN, 
que aprenderam sobre a mecânica e o empreendedorismo no 
setor.

Cidade   Unidade    Apadrinhados

São Paulo   CREN Vila Mariana   64

São Paulo   CREN Vila Jacuí   96

Jundiaí   CREN Jundiaí   63

    TOTAL:  223
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“O CREN é um lugar maravilhoso, onde 
você alinha a teoria da faculdade e 

consegue colocar em prática, mas sem 
ficar insegura, porque sempre tem alguém 

do seu lado te auxiliando. Eu me senti 
segura de ser uma nutricionista.”

Osmara Dantas
estagiária de nutrição no CREN
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Abordagem multidisciplinar e interativa na formação de gradu-
andos, estagiários, residentes e pós-graduandos.

Estágios
Em 2020, 40 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 2020, 6 residentes de nutrição em atendimento ambulato-
rial em pediatria, alunos da Universidade Federal de São Pau-
lo/UNIFESP, estiveram lotados na unidade do CREN Vila Maria-
na.

Aulas
Os profissionais do CREN foram convidados para ministrar 
aulas em faculdades e hospitais escolas (residência):

• 16/09/2020 - SENAC
• 17/09/2020 - UNICSUL
• 22/09/2020 - UNICID
• 06/10/2020 - Adventista
• 14/10/2020 - Piaget
• 30/10/2020 - FAM
• 05/11/2020 – HMAR

Eventos
Participação em lives, seminários e congressos online:

• 14/05/2020 - Encontro Temático NEATS
• 10/06/2020 - Café com Héstia - Educar, cuidar, nutrir: como 
alimentamos nossas vidas

PESQUISA E ENSINO
2020

• 28/08/2020 - ATHENEU
• 24/09/2020 - CBN/YouTube
• 20/10/2020 - Semana Héstia
• 14/10/2020 - COMSEA Jundiaí
• 19/10/2020 - FEHOSP
• 23/11/2020 - XII Seminário Pesquisa, Serviços e Políticas 
Públicas - IEA
• 08/12/2020 - II Fórum de Políticas Públicas Instituto Pensi

Redes e Grupos de Trabalho
O CREN participou de reuniões recorrentes de redes de apoio e 
grupos de trabalho:

• Instituto de Estudos Avançados (IEA) / USP- 12/2; 11/3; 
15/4; 13/5; 10/6; 22/7; 19/8; 9/9; 5/10; 9/11; 14/12 
• Comissão de Avaliação do PMPI - 30/01; 30/04; 25/06; 
28/07; 29/10
• Câmara Temática ODS Saúde e Bem-Estar Município SP - 
23/9; 30/9; 7/10; 14/10; 21/10; 28/10; 4/11; 11/11; 02/12
• CRSAN - Capital - 12/12/2020
• RNSP - GT Criança e Adolescente - 28/01; 18/02; 18/06; 
26/06; 14/09; 24/09;16/12
• GEATS – 21/01; 18/02; 17/03; 09/04; 19/05; 16/06; 18/08; 
15/09; 20/10; 17/11; 16/12
• Red AVSI AL – 14/01; 07/04; 10/06; 14/08; 15/09
Publicação de artigo em mídia impressa
• Rassegna Stampa Pontificia Accademia per la Vita-OLO-
PRESS

Publicações 
Publicações que citam o CREN ou que foram coproduzidas por 
colaboradores do CREN:

• Livro - “PERGUNTAS E RESPOSTAS EM NUTRIÇÃO - Promo-
ção e Prevenção em Saúde” - Editora Atheneu - Autores: Ana 
Lydia Sawaya, Maria Paula de Albuquerque e Pollyanna 
Patriota
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“O CREN sempre vai estar num lugar 
especial onde eu aprendi a olhar com 

devida atenção aos pacientes e a todos 
os colaboradores que participam na 

formação dessa corrente do bem.”

Thalita Fernandes
nutricionista



37

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, 

RESULTADOS EM 2020

crianças e adolescentes atendidos
4.524

atendimentos
21.660

o�cinas
207 famílias

atendidas

cestas básicas
distribuídas

2.613
13

sacolas de orgânicos
distribuídas

2.584

13.004
pessoas alcançadas

3.251

atendimentos
domiciliares

4.591

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 2020, o CREN promoveu o atendimento para 4.468 pacien-
tes de 77 distritos da cidade de São Paulo. 51% das crianças e 
adolescentes atendidos ingressaram no serviço em 2020.
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ATENDIMENTOS EM
SÃO PAULO

Perfil dos Pacientes
n (4.468)

Subnutrição   32%
Excesso de Peso  49%
Eutrofia   13%
Sem Diagnóstico*  06%

Estado Nutricional

de 0 até 2 anos  20%
de 3 até 5 anos   18%
de 6 até 10 anos   32%
acima de 10 anos  30%

Faixa Etária

Sexo

51%
Masculino

49%
Feminino

Novos Pacientes

n (2.290)

Subnutrição   25%
Excesso de Peso  48%
Eutrofia   17%
Sem Diagnóstico*  09%

Estado Nutricional

de 0 até 2 anos  23%
de 3 até 5 anos   16%
de 6 até 10 anos   30%
acima de 10 anos  31%

Faixa Etária

Sexo

50%
Masculino

50%
Feminino

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



PACIENTES
POR DISTRITO

nenhum paciente no distrito
de 0,01% até 0,09% dos pacientes
de 0,1% até 0,99% dos pacientes
de 1,0% até 3,9% dos pacientes
de 4,0% até 9,9% dos pacientes
acima de 10% dos pacientes

Unidades do CREN
Polos do CREN

Legenda:
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20 distritos com mais 
pacientes atendidos

1. Vila Jacuí    549
2. Jardim Ângela   431
3. Cidade Tiradentes  387
4. Brasilândia   348
5. Lajeado    339
6. Jabaquara    323
7. Sacomã    237
8. Grajaú    208
9. Jardim Helena   124
10. Cidade Ademar   114
11. Cursino    110
12. São Miguel   105
13. Saúde    99
14. Guaianases   96
15. Vila Curuçá   88
16. Ipiranga    77
17. Itaquera    63
18. José Bonifácio   57
19. Ermelino Matarazzo  46
20. Cangaíba | Pedreira  40
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“Eu e minha família gostaríamos de 
agradecer todos os brasileiros por suas 

doações. Vamos continuar ajudando 
outras pessoas que estão passando 

necessidade. Que Deus abençoe! ”

Herry
pai de família haitiana assistida pelo CREN
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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.

Relacionamento com a imprensa
Em 2020, 15 reportagens citando o CREN foram veiculadas em 
TV, veículos impressos, rádios e internet. O trabalho de relacio-
namento com a imprensa vem apresentando resultados e colo-
cando o CREN em posição de referência para os canais de 
comunicação quando a pauta é boa alimentação, subnutrição e 
obesidade.

Mídias relevantes
• Folha de S. Paulo
• TV Globo
• Rádio CBN
• Jornal da Band
• BBC Brasil

Site Institucional (www.cren.org.br)
O site institucional do CREN vem se mostrando uma importante 
ferramenta de comunicação. Em 2020 foram registrados 27.417 
usuários no site, uma pequena variação de -1,43% em relação 
ao ano anterior (27.815). A equipe de comunicação promoveu 
neste ano as campanhas de doação de recursos e a divulgação 
das ações e novos projetos da instituição. 

COMUNICAÇÃO Biblioteca Virtual
A página conta com artigos científicos baseados na experiência 
do CREN, os livros da coleção “Vencendo a Desnutrição”, vídeos 
dos Seminários IEA-CREN-Unifesp e manuais de referência 
nacional e internacional. 

Downloads
• 370 downloads
• 168 - Coleção Vencendo a Desnutrição
• 108 - Artigos do CREN
• 94 - Manuais de Referência

CREN no combate ao Coronavírus
Em 2020, a equipe de comunicação do CREN desenvolveu junto 
com a equipe técnica a produção de pequenos vídeos educati-
vos para auxiliar as famílias durante a fase mais intensa da pan-
demia da COVID-19. Foram produzidos 47 vídeos dos mais dife-
rentes temas, em um total de 1h57min de conteúdo.

        Facebook
6.159 fãs da página 
179 publicações
162.682 de alcance

REDES SOCIAIS

        Instagram
2.770 seguidores
149 publicações
104.759 de alcance

        TikTok
38 seguidores
266 curtidas 
2 publicações
88.300 de alcance

        Linkedin
442 seguidores
2 publicações
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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 como você pode ajudar o CREN na página 51 
deste relatório. 

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 2020, o CREN foi beneficiado por doações 
feitas em lojas do grupo Pão de Açúcar e do Quitanda.

Valor Arrecadado: R$30.535,54

Bazar CREN
Em outubro de 2020 o CREN iniciou uma nova estrutura de 
bazar online, 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. Neste ano também 
foram realizados 15 bazares nas unidades do CREN. 

Saiba mais: www.bazarcren.org.br

Valor Arrecadado: R$20.773,00

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$2.530,45

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 2020, 
o CREN lançou 662.857 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 podem doar diretamente os cupons 
fiscais das suas compras para organizações como o CREN, por 
exemplo. Por esse modelo, o CREN obteve 8.384 notas doadas 
diretamente 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 
suas famílias.

Saiba mais: www.cren.org.br/cpf-na-nota

Valor Arrecadado: R$273.914,00
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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$353.219,72*
*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 Agora
No dia 05 de maio, o movimento Dia de Doar promoveu uma 
mobilização global para incentivar as organizações que estavam 
coordenando ações de enfrentamento à pandemia da 
COVID-19. O CREN participou do Dia de Doar Agora com uma 
campanha para arrecadar doações para a compra de alimentos 
e produtos de higiene e limpeza, que foram distribuídos para as 
famílias atendidas pelo CREN durante as visitas domiciliares.

DOAÇÕES
Dia de Doar 
O Dia de Doar é um grande movimento para promover a 
doação no Brasil. É uma mobilização que promove um país mais 
generoso e solidário, por meio da conexão de pessoas com 
causas. E faz isso celebrando o prazer que é doar, e o hábito de 
doar o tempo todo. Em 2020, no dia 01º de dezembro, 
terça-feira, o Brasil inteiro promoveu campanhas de 
mobilização pelo Dia de Doar. O CREN fez parte dessa corrente 
com uma campanha para arrecadar doações para suas ações 
de enfrentamento da COVID-19.

Doações Livres
Ao longo do ano o CREN recebe doações feitas pelo site ou pela 
conta bancária da organização.

Lives Musicais
Durante a pandemia da COVID-19 diversos artistas realizaram 
shows em plataformas digitais, a fim de ajudar instituições que 
estavam desenvolvendo ações de enfrentamento ao 
coronavírus. O CREN firmou parceria com o cantor sertanejo 
Gabriel Betta e o grupo de samba Querosene. Durante as lives 
foram divulgadas informações do trabalho e formas de doações 
para o CREN.

Campanha #FutebolContraCovid
O TikTok, em parceria com a BrazilFoundation, lançou no mês 
de agosto a campanha #FutebolContraCovid que visava 
arrecadar até R$ 750 mil para financiar iniciativas de combate à 
pandemia da COVID-19. O CREN foi uma das organizações 
selecionadas para receber parte da arrecadação da campanha, 
para continuar com suas ações de assistência às famílias 
vulneráveis na cidade de São Paulo.

Valor Arrecadado: R$111.069,96
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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

R$8.462.613

2020

2019

Receitas

R$7.948.902

R$8.544.468

2020

2019

Despesas

TRANSPARÊNCIA ORIGEM DAS RECEITAS

62% da receita do CREN de 2020 foi proveniente de convênios 
com a Prefeitura de São Paulo, firmados com as secretarias mu-
nicipais da Saúde e Educação.

Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo
R$ 5.095.028
Secretaria Municipal da Educação de São Paulo
R$ 491.059
Nota Fiscal Paulista (Secretaria da Fazenda)
R$ 273.914
Doações 
R$ 1.812.422
Contribuições de Empresas 
R$ 26.829
Bazar
R$20.773 
Receitas Financeiras 
R$ 54.252
Voluntariado
R$ 45.900
Renúncia Fiscal
R$ 1.138.682



Composição*

75 colaboradores
63 mulheres
12 homens

Ensino Fundamental - 1
Ensino Médio – 15
Ensino Superior – 59

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, o escritório de 
Projetos e a equipe de campo em Jundiaí.

EQUIPE CREN

*Composição em 31/12/2020

Administração

Ciências da Computação

Comunicação Social

Direito

Educação Artística

Educação Física

Enfermagem

Medicina

Nutrição

Pedagogia

Psicologia

                   7

1

       3

1

1

1

1

             4

                                                            20

                                            15

             5
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EQUIPE CREN

Gerência
Gerente de Atividades Comunitárias Miriam Izabel Simões Ollertz
Gerente de Unidade   Léa Regina de Sousa M. da Silva
Gerente Geral Clínica    Maria Paula de Albuquerque
Gerente Geral de Operações  Ana Cláudia do Nascimento Ferreira 

Consultoria Institucional
Gestora de Relações Institucionais Sônia Maria Bonici

CREN Vila Mariana
Auxiliar Administrativo   Leonardo Lopes dos Santos
Auxiliar de Serviços Gerais  Rosana Melo Santos
Auxiliar de Serviços Gerais  Vera Lúcia Gomes de Oliveira
Coordenador do Ambulatório  Tamiris Silva de Godoy
Médica Pediatra   Adriana Bajzek Barbosa
Motorista    José Roberto Rodriguez
Nutricionista    Amanda Beatriz Almeida
Nutricionista    Érika Miyuki Yariwake
Nutricionista    Gabriel Felipe Macedo Oliveira
Nutricionista     Mônica Rodrigues Cotrim
Nutricionista    Marina Soares Guimarães
Nutricionista    Bianca de Melo Guedes
Psicóloga    Giulia de Arruda Maluf
Psicóloga    Aparecida do Santos Coutinho
Recepcionista     Lideane Gomes da Silva

Administrativo
Analista Administrativo   Camila Macedo Soares
Analista Administrativo   Vanda Lucia Macedo da Silva
Auxiliar Administrativo   Leonardo Cedro Mendes
Auxiliar Administrativo   Natali Oliveira de Araújo Freitas 
Auxiliar Administrativo   Lucikarla dis Santos Soares
Auxiliar Administrativo   Sarah Caroline Crispim dos Santos
Coordenador Administrativo  Danilo Ferrari
Técnico Administrativo   Darlene de Jesus Pequim
Técnico Administrativo   Gislei Alves Duarte

Projetos e Suporte
Analista de Comunicação  Giuliano Fattori Giovanetti
Assistente de Projetos    Andreia Fabiano Gonçalves Fraga
Auxiliar Administrativo   Hilbetania Tavares de Sousa Melo
Educador Social   Cintia de Jesus Andrade Santos
Estagiária de Comunicação  Giovanna Brandão de Oliveira 
Nutricionista    Vanessa Medeiros Acras
Nutricionista    Livia de Campos Martins
Nutricionista    Maria Helena Sindlinger
Coordenadora do Projeto EQAII Elizabeth Feffermann
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CREN Vila Jacuí
Analista de Dados   Humberto Miguel da Silva 
Auxiliar Administrativo   Andreza Mayara Freire de Sousa
Auxiliar de Serviços Gerais  Alice Lima Moreira Rocha
Auxiliar de Serviços Gerais  Ana Lucia da Silva
Auxiliar de Serviços Gerais  Elisete Vieira dos Santos Ramos
Auxiliar de Serviços Gerais   Zuleide Pereira de Araújo
Coordenadora Pedagógica  Patrícia Castro Nogueira
Cozinheira    Sonia Suely Santana Amando
Diretora Pedagógica   Elaine Cristina Nagy Cirillo
Educador Físico   Caio Dervage da Silva
Médico Pediatra   Cliverson Renan Scriptor Moreno
Médica Pediatra   Mariana Azevedo
Motorista    Sérgio Cassas Laurito
Nutricionista    Adolfo Mendonça
Nutricionista    Ariadnes Silva
Nutricionista    Camila Saraiva do Prado
Nutricionista    Jordana de Abreu Costa
Nutricionista    Hinayara Rodrigues Da Silva
Nutricionista    Marcela Menah de Sousa Lima
Nutricionista    Mariana Ravagnolli
Nutricionista    Paola Micheloni Elvira Ibelli
Nutricionista    Thais Abe Jarina
Professora    Adriana Cristina Tavares da Silva
Professora    Aline Albuquerque de Sousa
Professora    Amanda Perillo Coelho Felício
Professora    Ana Lúcia Furtuoso da Silva
Professora    Andréia da Rocha Catai
Professora    Celina Coelho Pena
Professora    Cláudia da Costa Soares
Professora    Eliana de Oliveira Lavras
Professora    Maria Joselaine Coelho
Professora    Regina de Oliveira Santana
Psicóloga    Aparecida Tatiane de A. Carneiro
Psicóloga    Paula Freire Alves da Cunha
Psicólogo    Bernardo Teixeira Cury
Recepcionista    Agatha Gabrieli da Cruz De Lima
Recepcionista    Rosemeire Gama dos Reis
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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

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
Unifesp    USP

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
Camil
Cáritas Diocesana de Jundiaí
Casa da Fonte
Ceagesp
Comunidade Bom Pastor – Jundiaí-SP
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 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

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)
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

AGRADECIMENTOS
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Em 2020, o CREN recebeu o apoio de 25 voluntários que 
totalizaram mais de 1.200 horas doadas para a instituição. 

Ana Carolina Pacheco
Ana Maria Froede
Ana Paula Paladini
Fernando Barreto
Francisco Antonio
Gilvaneide Milta dos Santos Lima
Jackeline Felip Murila
Laila Catunda Mangabeira Albernaz
Lucélia Leal 
Mayra Akimi
Otavio Serra
Paula Fernanda de Lima Pastore
Paulo Afro
Rafaela Alves da Silva
Sidney Rodrigo Pereira
Suellen  Ricardo
Tatiane Cristina Selingardi
Rosemeire Farias Gaudencio Pires
Juliana Agra Diegues
Clara Maria Gomes Pereira
Priscila Ré Neves
Francy Ellen dos Santos Munhoz 
Lucas Furio Melara
Vaney Paulo Fornazieri
Vander Fornazieri

VOLUNTÁRIOS
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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 que as crianças do 
CREN realizem seus sonhos. 
Para doar: http://doe.cren.org.br/

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.

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, 
Organizando com Elas e Boa Lanterna 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
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