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Identificação
Nome do Projeto
Projeto ADV – Associação Dignidade e Vida

Localização
Rua Globo de Ouro, 10. Jardim Aero Rancho.
Campo Grande, MS.
Área 29.680,15 m²

Coordenação

Ano

Ricardo Koje Tibana

2003

Introdução
O Projeto ADV, existente há mais de 15 anos, tem feito a captação nas fontes produtoras (rurais) e
distribuidoras (urbanas) de alimentos excedentes ainda próprios para consumo e assistido entidades
filantrópicas e famílias carentes nos mais diversos bairros de Campo Grande.
O objetivo maior tem sido, até o momento, o combate à desnutrição e a fome daqueles que mais necessitam.
Entretanto verificou-se a necessidade de orientação, treinamento e conscientização daquele que doa, aquele
que distribui e o que recebe, dos critérios de segurança alimentar e nutricional visando uma melhoria como
um todo na qualidade de vida da população campo-grandense.

Apresentação
O desperdício no Brasil atinge altos índices, segundo as últimas pesquisas, um quarto do que é produzido não
é aproveitado integralmente. Observa-se, contudo, que o país possui um alto grau de pobreza, fome e
desnutrição na sua população, um contrassenso, pois ele é um grande produtor de grãos a nível mundial.
As principais vítimas são crianças com idade escolar e idosos. Não obstante os índices não serem exatos, a

pobreza e a subnutrição em nosso estado têm crescido tanto quanto em nosso país. O Estado de Mato Grosso
do Sul ocupa a 20ª (vigésima) posição em população de indigentes, ou seja, entre os que não conseguem
arrecadar oitenta reais por mês para suprir suas necessidades básicas. Dos alimentos produzidos no Brasil 25%
são perdidos, enquanto 32 milhões de pessoas estão subnutridas ou mesmo passando fome. É preciso saber
que a quantidade de alimentos não utilizados poderia impedir que pelo menos 20 mil crianças morressem de
desnutrição por ano. Sendo o Brasil o maior produtor de frutas do mundo, cerca de 10 milhões de toneladas
vai para o lixo em nome do desperdício e da má utilização destes produtos antes de chegarem ao consumidor.

“O país de 46 milhões de famintos joga fora cerca de 35% de todas as frutas e verduras
que produz”. Maria Clarice Dias. Correio Brasiliense. 31 de agosto de 2002.
Recentes pesquisas apontam que aquela quantia, não consumida, hoje é igual àquela produzida por Chile,
Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru e Equador, juntos. Os dados são alarmantes e preocupantes, pois as doenças
que assolam a população menos favorecida poderiam ser evitadas com o oferecimento de uma dieta calórica
básica necessária para que todos possam crescer e desempenhar seus papéis frente a uma sociedade onde
aumenta cada vez mais a participação de seus cidadãos.
Mas quem é cidadão em nosso estado?
Difícil acreditar que pessoas que busquem seu alimento diário e de seus filhos em meio aos lixões possam ter
consciência de cidadania e vontade para exerce-la com dignidade.

Justificativa
Concentrando 32% da população do estado ou 670 mil habitantes com uma
estrutura urbana moderna e elevado PIB, Campo Grande, a capital sul-matogrossense, vive em sua periferia um crescente desequilíbrio socioeconômico
e consequente favelização e violência. São milhares de famílias que vivem
abaixo da linha da pobreza, excluídas do mínimo necessário em alimento,
saúde, educação, cultura, moradia, trabalho e lazer.
O Estado de Mato Grosso do Sul ocupa, em contrapartida, o primeiro lugar na criação e abate de bovinos (47%
do total do rebanho), possuindo ainda uma das maiores áreas agrícolas produtivas do país com grande
diversificação de produtos, inclusive hortifrutigranjeiros.
O compromisso do Projeto ADV nesses 15 anos sempre foi a ação social, principalmente agora quando tanto
o governo como as organizações e a sociedade desenvolvem projetos de longo alcance no setor. Visando
estabelecer parcerias com empresas, instituições públicas, privadas e indivíduos, o ADV quer incrementar cada
vez mais a coleta, reciclagem e distribuição de alimentos doados pelas fontes produtoras e fornecedores às
famílias carentes e entidades filantrópicas.

A proposta atual é mais ambiciosa, pois tanto é essencial o alimento quanto a saúde, educação, cultura,
trabalho e lazer que podem ser proporcionados àqueles que necessitam e tão pouco possuem.
As atividades desenvolvidas pelo ADV são executadas por um grupo de apoio voluntário, seja de indivíduos ou
empresários. Sem fins lucrativos, religiosos ou políticos e outros que não os de sentido humanitário, contando
tão somente com a boa vontade e o altruísmo dos mesmos, visando uma sociedade mais digna, justa e
solidária.

Objetivos
Geral
Conscientizar a sociedade em seus diversos níveis de evitar o desperdício de alimentos, combater a fome e a
desnutrição, assim como proporcionar aos carentes a sua parcela de saúde, educação, cultura, trabalho e lazer.

Específico
1. Promover a participação de novos parceiros na área social, educacional, médica, esportiva e de lazer
no Projeto ADV;
2. Estruturar a área de reciclagem de alimentos e câmara fria;
3. Escritórios e cozinha industrial;
4. Salas de aula;
5. Conscientizar, orientar e treinar sobre os critérios de segurança alimentar e nutricional aquele que
doa, o que distribui e ao que recebe o alimento, visando a melhoria na qualidade de vida da
população campo-grandense.
6. Desenvolver cursos, seminários, palestras, treinamentos e oficinas sobre higiene, saúde,
saneamento, fitoterápicos, horta familiar, informática, etc.;
7. Biblioteca (20 mil volumes – Estruturar e ampliar instalações);
8. Videoteca e videoclube (Filmes educativos e de lazer);
9. Feiras e bazares da pechincha;

10.
11.
12.
13.
14.

Playground;
Área de lazer arborizada;
Salão de jogos;
Quadra esportiva e
Futebol de campo.

Metas
Itens

Junho

Julho

Agosto

Captação de alimentos (Ton.)

8

9

11

Empresas doadoras

5

10

15

Famílias assistidas

220

250

280

Instituições assistidas

12

16

16

Empresas Doadoras
1.
2.
3.
4.
5.

CEASA – Central de Abastecimentos de Mato Grosso do Sul (Diversos produtores)
Rede Econômica
Rede Pires
Mercado dos Doces
Millenium

Famílias Assistidas
Os cadastros das famílias assistidas encontram-se em nossos arquivos.

Instituições Assistidas Atualmente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jardim aero Rancho
Jardim das Hortências
Jardim Centenário
Dom Antônio Barbosa
Parque do sol
Lageado
Jardim Canguru
Caiobá II
Rancho alegre
João Amorim

Associação Camili

Escola Silvio de oliveira
UBS Iraci Coelho
CRAS Aero Rancho
CEINF Locatelli
CEINF Santa Bárbara
Igreja Universal

Formação Educacional
Itens

Modalidade

Alimentos – Controle do desperdício

Palestra

Alimentos – Higiene e manipulação

Palestra

Alimentação e nutrição – Noções básicas

Palestra

Armazenagem e controle de alimentos

Palestra

Confecção de salgados

Curso

Confecção de pães

Curso

Confecção de bolos e doces

Curso

Conservação de alimentos

Curso

