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Atividades do PROSAI  
2020, primeiro ano de atuação 
 

Em fevereiro 2020, a pandemia foi anunciada no mundo inteiro. Naquele mesmo momento, o 

PROSAI estava sendo concebido. O Programa de Segurança para Idosos, idealizado por Eugenio 

Singer, empresário brasileiro e Presidente do Conselho do Instituto Pharos, começou a ser 

planejado para garantir uma alimentação saudável para Terceira Idade.  No começo, o grupo era 

formado por quatro voluntários, que, em julho do mesmo ano, chegou a 25 voluntários: 

profissionais de áreas diferentes e unidos pela causa.  Além da aliança de pessoas físicas, três 

empresas também decidiram apoiar o Projeto: a Ramboll, Ricardo Viveiros & Associados e o braço 

pro-bono da TozziniFreire Advogados. 

Depois de alguns meses de planejamento, esboços de estratégia, logística desenhada, 

mapeamento de instituições, modelo de operação, inúmeras reuniões, website no ar etc, no dia 

23 de setembro 2020, o PROSAI saiu do papel e começou a operar. A primeira entrega de 

alimentos aconteceu no primeiro dia da Primavera, marco de um novo ciclo, período propicio para 

plantar sementes para o processo de renascimento.   
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Reabertura do Instituto Pharos  
 

A ONG Instituto Pharos, criada em 2003, tem como objetivo defender o oceano e ecossistemas 

brasileiros, preservando o patrimônio histórico e natural e promovendo o desenvolvimento 

humano na região costeira e demais áreas do território nacional. 

Seu trabalho, por intermédio de práticas sustentáveis e resilientes, pauta-se na valorização dos 

direitos individuais e coletivos, em todos os aspectos socioculturais das comunidades, 

principalmente das tradicionais e em situação de vulnerabilidade.  

A ONG atuou durante alguns anos propondo projetos em diversas regiões do Brasil,  voltados ao 

meio ambiente e à educação, como o Projeto Lampião, o Projeto Cairu, ou o Projeto de gestão 

de emergência Petrobras.  

 

Após alguns anos adormecido, o Instituto Pharos reabriu as suas portas para acolher o PROSAI 

como projeto integrante da organização. O estatuto foi atualizado para abranger temas de 

segurança alimentar, se adequando ao contexto da pandemia. Os membros do Instituto Pharos 

foram então chamados para uma Assembleia Geral Extraordinária, que elegeu o Conselho de 

Administração e Conselho Fiscal e reformou o estatuto da ONG.  

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Presidente - Eugenio da Motta Singer  

Vice-Presidente – Sergio de Oliveira 

1ª Secretária - Silvana de Souza Oliveira  

2ª Secretária – Silvia Maria Pompeia 

1ª Tesoureira – Guacira Fiorda da Motta Singer 

Conselheiro de administração: Alderico José Marchi 

Conselheiro de administração: Rubens de Oliveira Jr 

CONSELHO FISCAL 

Heraldo Pires de Albuquerque 

Jair Rosa Claudio 

Francisco Evandro Alves 

 

Suplentes 

Celso Sekiguchi  

Marco Antonio Fabiani 

Teresa Vaz de Campos Ruocco 

http://www.institutopharos.org.br/new/portfolio/projeto-lampiao/
http://www.institutopharos.org.br/new/portfolio/projeto-cairu/
http://www.institutopharos.org.br/new/portfolio/projeto-gestao-emergencias-petrobras/
http://www.institutopharos.org.br/new/portfolio/projeto-gestao-emergencias-petrobras/
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As iniciativas privadas do PROSAI  
Entidades jurídicas  

Três empresas se juntaram para apoiar o PROSAI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A Ramboll é uma empresa de engenharia e consultoria ambiental 

de origem dinamarquesa. As ações sustentáveis fazem parte do 

DNA da empresa e é por isso que, naturalmente, a Ramboll se 

engajou na causa do PROSAI. A consultora patrocina diretamente 

uma entidade beneficiada do PROSAI, com aporte mensal de 

R$5.000. Além disso, engajou funcionários para participar 

ativamente na gestão do projeto e organizou campanhas de 

arrecadação de alimentos internamente. Saiba mais sobre a 

Ramboll.  

A Ricardo Viveiros & Associados é uma agência de comunicação 

que presta serviço de assessoria de imprensa, comunicação 

corporativa, mídia sociais e de conteúdo editorial. A RV&A se 

engajou na causa desde o começo do PROSAI como consultora 

em comunicação, tendo como objetivo divulgar o programa e criar 

uma presencia relevante no Terceiro Setor. Saiba mais sobre a 

Ricardo Viveiros e Associados. 

A TozziniFreire Advogados, um dos escritórios de advocacia mais 

renomados do país, se juntou ao PROSAI em fevereiro 2020. O 

braço pro-bono da firma, presta serviços de consultoria jurídica 

para o PROSAI para garantir a conformidade das nossas ações 

com as leis e normas em vigor. Saiba mais sobre as ações pro-

bono da TozziniFreire. 

https://ramboll.com/contact/brazil
https://www.viveiros.com.br/
https://tozzinifreire.com.br/sobre-tozzinifreire
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Os voluntários do PROSAI 

O PROSAI é composto por uma rede de voluntários, que contribuem na gestão do projeto. Todos 

são profissionais ativos trabalhando em áreas distintas, o que permite uma troca de experiência 

e conhecimento: contamos com empresários, profissionais de marketing e comunicação, RH, 

arquitetura, engenharia ambiental, administração, logística, social, comercial etc.  Definimos 11 

áreas operacionais complementares, com um voluntário responsável para cada:  

- Coordenação Geral: Caroline Millié Figueiredo 

- Coordenação da unidade de Mariana: Kathlin Dias 

- Captação de recursos financeiros: Celso Sekiguchi 

- Captação de alimentos: Bianca Hartwig 

- Gestão das operações: Erika Santos 

- Gestão financeira: Raquel Silva & Guacira Singer 

- Logística: Luiz Sene 

- Comunicação: Caroline Millié, Cassia Barros  

- Coordenação com as entidades civis: Leticia Hirosue 

 

- Consultoria em comunicação (RV&A): Ricardo Filinto, Marcel Trinta, Mirella, Jessica Pelligrini, 

Paulo Henrique Ribeiro (Designer Gráfico) 

- Elaboração da identidade gráfica do PROSAI: André Sage (Diretor de Arte) 

- Consultoria jurídica (TozziniFreire): Clara Serva 

 

Saiba mais sobre a equipe do PROSAI: www.prosai.com.br/nossos-parceiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosai.com.br/nossos-parceiros
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Quem somos 
Missão e valores 

A missão do PROSAI é melhorar a saúde das pessoas da Terceira Idade em situação vulnerável, 

oferecendo um complemento alimentar saudável e de qualidade através de orientação 

nutricional.  

 

Oferecemos doações de produtos de qualidade, previamente selecionados, e privilegiando fontes 

de alimentos sustentável. Para combater as desigualdades sociais, acreditamos em ações 

solidárias que permitem o reequilibro do balanço social com mais equidade. Comunicamos as 

nossas ações com toda transparência para as partes interessadas.  

 
Todo o processo está sujeito às normas exigidas para garantir a segurança alimentar.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O que oferecemos 

Recolhemos doações:  

1) Financeiras de pessoas físicas 

2) Financeiras de pessoas jurídicas 

3) de alimentos perecíveis e não perecíveis  

4) de cestas básicas virtuais  

 

Com as doações financeiras, compramos alimentos perecíveis e não perecíveis, fazemos o 

manuseio e higienização e transportamos até a instituição beneficiada. Sendo um projeto 
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sustentável, nosso objetivo é criar relações a longo prazo com os idosos, proporcionando 

alimentação mensalmente e garantindo comida no prato todos os dias.  

 
 
Saiba Mais sobre a operação do PROSAI: https://vimeo.com/507265178 
 
 

A nossa primeira instituição beneficiada 

O PROSAI atende as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), associações, ONGs 

e pessoas da Terceira Idade morando em suas residências na Região Metropolitana de São Paulo 

e Mariana (MG). Nossas parcerias são pensadas para longo prazo, oferecendo alimentação 

saudável de maneira recorrente. 

 

A nossa primeira parceria firmada foi com o Grupo Vida Brasil, 

organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 1997. 

Tem sede em Barueri (SP). Presta serviços gratuitos e de qualidade a 

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Sua missão é 

“promover a defesa dos direitos e o exercício da cidadania do idoso, 

valorizando o envelhecimento e a qualidade da vida”. Em 2017 e 2018, 

foi reconhecida como uma das 100 melhores ONGs do País, em prêmio 

concedido pelo Instituto Doar.  

Saiba mais sobre o Grupo Vida Brasil: www.grupovidabrasil.org.br/ 

Veja o depoimento da Thais Yuri, Presidente do Grupo Vida Brasil  

 

 

 

https://vimeo.com/507265178
http://www.grupovidabrasil.org.br/
http://www.prosai.com.br/instituicoes-parceiras
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As doações 2020 em números  

34 doadores (pessoas físicas), com um total de R$8.522,00 (média 

R$155,00/pessoa) 

1 doador (pessoa jurídica) com aporte de R$5.000,00 mensal diretamente revertido 

em alimentos para o Grupo Vida Brasil.  

Com esses recursos, compramos 2,87 toneladas de alimentos perecíveis e não 

perecíveis (Entre setembro e dezembro 2020) 

 

 

 

 

 

 

 Perecíveis Kg Não perecíveis KG Total KG 

set/20  511 511 

out/20 178,5 613 791,5 

nov/20 160 639 799 

dez/20 94 679 773 

Total  432,5 2442 2874,5 

O PROSAI AGRADECE 

IMENSAMENTE TODOS OS 

DOADORES  
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Além de comida  
O PROSAI não quer oferecer apenas comida. Nós, voluntários do projeto, estamos convencidos que a 

alimentação é a base de uma saúde forte e é um direito para qualquer humano. Além disso, sabemos que 

os idosos representam uma parte da população muito vulnerável, justamente por serem mais isoladas 

socialmente e fisicamente. Nessa pandemia, o desafio é ainda maior e afeita o emocional da Terceira 

Idade, público alvo do Covid-19.  

Por essa razão, em parceria com o Grupo Vida Brasil, organizamos conversas virtuais semanais com os 

idosos da Instituição de Longa Permanência.  

Essa troca de experiência foi muito positiva e rica, tanto para os voluntários quanto para os idosos. 

Reforçou a proximidade com eles e o afeto que falta para todos nesse momento de isolamento.  
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Planejamento 2021 

Tendo em mente a nossa meta de atingir 10.000 idosos atendidos em 3 anos, elaboramos 

um planejamento baseado em quatro pilares estratégicos: 

 

Em 2021, estamos prevendo algumas ações chaves para reforçar a captação financeira e a 

visibilidade do PROSAI. A estruturação de qualquer ONG segue algumas fazes: o primeiro ano da 

criação de uma associação é focado em tarefas administrativas, planejamento, estruturação de 

equipe e primeiros passos na operação. Já no segundo ano, o desafio é fazer crescer a instituição, 

com ainda pouca visibilidade diante inúmeras associações já estabelecidas há vários anos, poucos 

recursos para operar, poucos doadores recorrentes que permitem uma segurança a longo prazo. 
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Precisamos consolidar o PROSAI, procurando apoio de entidades jurídicas que querem reforçar a 

sua responsabilidade social.  

Por essa razão, montamos ações tanto voltadas para possíveis indivíduos doadores quanto para 

empresas.  

1. Leilão solidário 

 

Com doações de parceiros e voluntários, iremos organizar um leilão solidário profissional. Todo 

lucro do leilão será revertido para o PROSAI.  

2. Campanha de camisetas colecionáveis.  

 

Vamos chamar artistas para criar designs de camiseta disponíveis para venda no site da 

Reserva. A ideia é de vender um produto desejável e com propósito. 100% do lucro será 

revertido para o PROSAI.  

3. Campanha de influenciadores 

Com objetivo de expandir a rede de doadores e com foco em empresa, iremos chamar 

empresários, executivos, artistas e jornalistas da nossa rede de contato para poder divulgar o 

PROSAI nas suas redes de contatos respectivos. A gente aposta em comunicação de 
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capilaridade para atingir um público amplo. Esses influencers serão os porta-vozes do PROSAI, 

trazendo credibilidade, paixão, e incentivando o apoio ao PROSAI. 

 

 

4. Recrutamento de embaixadores 

Vamos criar uma rede de embaixadores, voluntariados e porta-vozes do PROSAI para ampliar a nossa 

comunicação. O objetivo é engajar 50 embaixadores ao longo do ano 2021 para captação de doações. 

Cada um representará o projeto e fará a sua própria divulgação. O PROSAI será responsável em treiná-

los, fornecer ferramentas de comunicação e toda a parte de transporte.  

5. Apoio das empresas parceiras do PROSAI 

As três empresas que patrocinam o projeto (Ramboll, TozziniFreire e RV&A) serão responsáveis para 

prospectar novas empresas doadoras na sua rede de clientes. A meta será trazer três novas empresas 

para patrocinar o PROSAI em 2021.  

6. Comunicação e divulgação forte  

Em 2021, precisamos ampliar a comunicação do PROSAI para poder ganhar em notoriedade e 

confiança. Continuaremos nossos esforços de comunicação nas redes sociais com maior transparência, 

vamos elaborar pautas para imprensa mensalmente, mantendo nossa presença nas mídias locais e 

nacionais.  

7. Expansão geográfica 

Iniciamos nesse ano um mapeamento geográfico para expansão em outros territórios. Alguns voluntários 

do PROSAI moram em diversas regiões do Brasil e avaliamos a possibilidade de abrir unidades em 

outros estados. Em 2021, queremos viabilizar a abertura do PROSAI em, pelo menos, mais uma região 

do Brasil. O Estado de Minas Gerais parece ser o mais viável nesse fim de 2020.  

8. Capacitação  

Como objetivo de sempre aperfeiçoar os conhecimentos dos membros do PROSAI do mundo 

associativo, serão organizados workshops e treinamento em nutrição, ciências sociais etc.  
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Apoie o PROSAI  
O PROSAI só existe graças às doações de pessoas físicas e jurídicas. Por isso toda ajuda é necessária para 

que nossa missão seja cumprida. Seja em doação financeira, em produtos ou alimentos, em tempo como 

voluntário. Colabore com nosso projeto e se envolva em garantir uma segurança alimentar para idosos, 

oferecendo mais saúde e conforto! 

Seja um doador engaje-se, e apoie o programa de segurança alimentar para idosos! 

www.prosai.com.br/doe-agora 

 

http://www.prosai.com.br/doe-agora
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PROSAI - Programa de Segurança Alimentar para idosos  

Instituto Pharos www.institutopharos.org.br/new/ 

CNPJ 05.943.855/0001-70 

 
Tel: +55 [11] 2348 5133 

Tel: +55 [11] 07603-0504 

 

http://www.institutopharos.org.br/new/
https://www.linkedin.com/company/prosai

