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O que é o Projeto Formigueiro?



Somos uma Instituição com o objetivo de provocar 

transformação social, quebra 
de estigmas e promover a 

aproximação dos extremos da 
sociedade

Atuamos, majoritariamente, no combate à 
miséria, prestando auxílio às pessoas em 

situação de vulnerabilidade social, seja nas 
ruas de São Paulo, seja nas comunidades 
carentes das periferias, em favelas e em 

ocupações. 

através da Solidariedade, a 

Caridade, a Ética e a Arte. 



Muito mais que apenas assistencialismo

Focamos no método do acolhimento e escuta ativa dos 
assistidos, realizando o trabalho de maneira horizontal, com 
respeito, cuidado e solidariedade a essas pessoas. 

Incentivamos nossos voluntários a doarem, acima de tudo, um 
pouco do seu tempo e de seus talentos, em prol da 
coletividade.

Buscamos resgatar a dignidade – e até a própria humanidade - 
de pessoas invisíveis, relegadas a uma condição de 
marginalidade. Nossa luta primordial é contra a cegueira da 
sociedade ao grande mal que a indiferença causa a todos.



Como nasceu o projeto?



Origem do nome O nome “Formigueiro” vem da consciência de 
que transformar a realidade é difícil, mas, se todos 
trabalharmos como “formiguinhas”, de forma 
constante, colaborativa e ética, juntos podemos atingir 
nosso objetivo.

Inspirado no trabalho de outros grupos que realizavam 
assistência a pessoas em situação de rua, o Projeto foi 
pensado pelo seu fundador, Alexandre Zanela Ayres 
da Costa, como uma estrutura que, construída aos 
poucos, poderia atuar em várias frentes, indo além do 
assistencialismo e atingindo um grande número de 
pessoas.



Objetivos | Valores



         Objetivos:

● dar assistência a todas as pessoas que têm qualquer 
tipo de necessidade e

● auxiliar na transformação da realidade da nossa 
sociedade

         Valores:

● Coletividade
● Juntos somos mais fortes 
● Ações individuais se complementam
● Ajudar sem fazer julgamentos
● Inspiração 

Como viabilizamos nossos objetivos e praticamos nossos 
valores?



Iniciativas



Amigos da Rua / Rolezão

- Por meio do combate à fome, pretendemos chegar às pessoas em situação de vulnerabilidade social, atendendo a todos, sem fazer 
qualquer tipo de julgamento e levando, além do alimento, também respeito, solidariedade e empatia



Arte & Cura 
- Fomentar a arte, levar a arte para essa população e 
promover a cultura como instrumentos terapêuticos e de 
inclusão social.

Ninho 
- Fomentar o amparo psicossocial, a educação e o 
acolhimento, através da transformação de lares 
despedaçados em ninhos de acolhimento, reconstruindo laços 
familiares e atendendo as famílias de pessoas em situação de 
rua, em comunidades e ocupações, com o intuito de prevenir 
rupturas, quebrar círculos viciosos e restaurar o amor entre 
entes queridos. 

Pescadores 
- Com foco na alfabetização de adultos, reforçar a importância da 
educação de crianças e adolescentes, além de dar noções de 
cidadania e direito. E implantação de cursos de capacitação 
profissional e criação de oportunidades de empregos, em parceria 
com o Poder Público mas, principalmente, com a iniciativa privada.



Impacto



Como geramos impacto*?

+ 45 mil 

refeições completas

50 mil 

litros de água

35 ton. 

alimentos via cesta básica

+ 5 mil 

cobertores

+ 10 ton.
roupas e sapatos, meias, 
gorros e cachecóis

milhares
kits de roupas (blusa, 
camisa/camiseta, calça, roupa 
íntima e meias), sapatos, 
brinquedos, kits de higiene e 
cobertores 

* dados base maio/2022



Quem impactamos?



Quem promove o impacto?



Formas de atuação



Formiguinhas Cozinheir@s - são as 
pessoas que preparam e embalam, em suas próprias 
casas, com muito amor e carinho, as refeições que 
servimos. 

Uma “marca registrada” do nosso trabalho são as 
tampas dos marmitex, decoradas com mensagens de 
amor, carinho, força, fé e esperança, pelas 
Formiguinhas Cozinheir@s e seus filhos e netos.

Logistica -  equipe muito competente e abnegada, 

composta pelas pessoas que:
- coletam as doações na casa dos doadores;
- triam roupas, sapatos e outros itens a serem doados, montam 
kits, etc;
- distribuem os insumos às cozinheiras, para estas prepararem as 
refeições,
- fazem a compra de mantimentos, embalagens e talheres, etc
- coletam as refeições prontas nas casas das Cozinheir@s e as 
distribuem nas ruas de São Paulo
- preparam e ajudam na entrega do café da manhã, bem como 
nos diversos eventos especiais, em que são entregues doações à 
população em situação de rua.



Rolezão -  acontece todas quintas-feiras para 
entrega das refeições preparadas pelas Formiguinhas 
Cozinheir@s e aos domingos para distribuição do café da 
manhã

Terapeutas e Arte-terapeutas - que 
fazem a escuta acolhedora dos nossos assistidos.

Eventos Especiais:
● Pizza na Praça Marechal Deodoro. As pizzas são 

preparadas (mais de 50 a cada vez), assadas e 
servidas quentinhas. 

● Barba, Cabelo e Anteninhas - profissionais 
cabeleireir@s e barbeir@s lavam, cortam e tratam dos 
cabelos e barbas de pessoas em situação de rua. 
Buscamos, com isso, o resgate da auto-estima e do 
amor próprio, enfim, a redescoberta dos indivíduos 
como cidadãos, por eles próprios!



Como ajudar?



Como ajudar?

Voluntariado
● na logística
● na cozinha
● na triagem de roupas e alimentos
● na entrega de refeições às quintas e/ou domingos
● com seu talento nos eventos especiais
● como patrocinador através de doações

Venha contribuir com seus talentos, para tornar melhor a vida das 
pessoas, um pouquinho por dia, todos os dias!

Preencha este formulário de inscrição e aguarde nosso contato.

https://forms.gle/KNnsdweUiSUpKmWP9


Como ajudar?

Doação
> de Alimentos, Roupas, Sapatos, Cobertores, etc
como: através de agendamento
entrar em contato no telefone (11) 9 7863 9142 e falar com Mônica

> de Dinheiro
Banco Itaú
Ag: 3036
C/C: 99830-4
CNPJ: 42.315.617/0001-46
para PIX usar o CNPJ



Vídeo Institucional

"Ajudar sem julgar, amar sem cobrar, mudar para melhorar!"
Alexandre Zanela

https://drive.google.com/file/d/1ugE0Q_sLOtnwwWuKIm8vcCpSFxFN-66I/view?usp=sharing
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Fale com a gente!
        groups-amigosdaruaformigueiro

        @projetoformigueiro

        (11) 9 7863 9142

        proj.formigueiro@gmail.com


