
Temos FOME e 
extrema MISÉRIA

em 
NOVA FRIBURGO?



Infelizmente, sim.

O Cadastro Único do município de Nova Friburgo possui 18.212 famílias

inscritas, sendo que:

• 6.968 possuem renda per capita de R$ 0,00 até R$ 89,00
caracterizando-se como famílias de extrema pobreza;

• 1.830 possuem renda per capita de R$ 89,01 até R$ 178,00
caracterizando-se como famílias em situação de pobreza;

• 3.029 famílias possuem renda per capita de R$ 178,00 a R$ 522,00
caracterizando famílias de baixa renda;

• E 6.385 famílias com renda familiar per capita de R$ 522,01

Fonte: Levantamento da Secretaria de Assistência Social da PMNF



O Programa Bolsa Família, em Nova Friburgo, atende 6.208
famílias beneficiárias (04/2021).

Essas famílias equivalem a aproximadamente 7% da população
que, pela situação da pandemia, têm sua situação de
vulnerabilidade agravada

Fonte:



E temos 2669 FAMÍLIAS COM RENDA DE R$ 0,00 ATÉ R$ 178,00 

QUE NÃO RECEBEM nenhum benefício.

Distribuição por  Centros de Referência em Assistência Social:

• C.R.A.S. - CONSELHEIRO PAULINO: 1168
• C.R.A.S. -CAMPO DO COELHO: 187
• C.R.A.S. - OLARIA: 332
• C.R.A.S. - CENTRO: 982

FONTE: CECAD - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - BASE 02/21.



• O que fazer?

• Como ajudar a quem realmente precisa?

• Como saber se a minha contribuição está indo para os 
mais necessitados?

• Como CONECTAR quem precisa com quem quer ajudar?



“Quem tem fome,
tem pressa!”
(Betinho)



Surge um NOVA PROPOSTA:

• CONECTAR Instituições da Sociedade Civil, empresas, cidadãos e Secretaria 
Municipal de Assistência Social em uma parceria da sociedade civil e o 
poder público com ênfase no Social;

• Combater a fome com Planejamento e Organização;

• Ser um instrumento atuante para a redução das desigualdades e aliviar o 
sofrimento das famílias em extrema miséria.





A União da 
Sociedade Civil e 
Governo se 
mobilizando 
para...

COM
QUEM PRECISA
DE AJUDA

CONECTAR 
QUEM QUER E 
PODE AJUDAR 



MAPEAR as famílias friburguenses em situação de extrema pobreza;
reunir os dados que já existem tanto no poder público quanto nas
instituições filantrópicas.

MOBILIZAR a Sociedade Civil organizada; empresas e instituições
interessadas em doar

ENVOLVER o poder público (em sua ação eminentemente técnica na área de 
assistência social e promoção humana).

CONECTAR doadores, recebedores e articuladores; um aplicativo (plataforma) 
com informações sobre: famílias necessitadas, instituições doadoras e órgãos 
de articulação e operacionalização. 

AUDITAR permanentemente as doações recebidas e as famílias assistidas.
Dar total transparência ao processo.

OBJETIVOS:



COORDENADORES

Família 
Assistida

MANTENEDORES

ENTREGADORES

AUDITORESCOMUNICADORES

Desenvolver
um APP de 

INTEGRAÇÃO



Famílias assistidas são cadastradas (aproveitando-se os cadastros públicos e 
institucionais)

Mantenedores se habilitam e informam quantitativos e forma de doação

Supermercados e instituições se habilitam para a entrega e distribuição (garantir 
capilaridade e alcance)

Poder público e instituições organizam os cadastros e 
promovem o comando para distribuição

Sociedade civil organizada participa permanentemente da auditoria dos processos



Rotary Club de Nova Friburgo, Rede InterTV, ACIANF, Loja Maçônica Indústria e Caridade, 

Projeto  Solução, Igrejas Católicas | Vicariato Episcopal, Igrejas Evangélicas | COPENF,  

PMNF | Secretaria de Assistência Social,, Conselho Municipal de Assistência, Casa da 

Criança e do Adolescente, ...

Instituições participantes (em atualização permanente)



SEJA UM MANTENEDOR
OU DOADOR

CADASTRE SUA EMPRESA OU
INSTITUIÇÃO BENEFICENTE 

CLIQUE 
AQUI!

>>

>>
CLIQUE 
AQUI!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWHRNuk7zsBjrYJBwU9_2jw73TEJYNRIb_LUXUpvtKpmLe4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWHRNuk7zsBjrYJBwU9_2jw73TEJYNRIb_LUXUpvtKpmLe4Q/viewform



