
 
 

Projeto Street Food Brasil 

Criação de vagas de formação profissional técnica 
para crianças em situação de rua do Recife 

 

 

 

 
Descrição detalhada do Projeto 

 
O projeto "Street Food Brasil" é um programa do 

"Streetworker Brasil" 
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• Sobre o Streetworker Brasil 
 
Entidade Mantedora 

 
Streetworker Brasil é uma associação sem fins lucrativos (ONG) no sentido do Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público de acordo com a lei 9.790 de 23 de Março de 1999, com 
sede em Rio Formoso/PE, Praça Agamenon Magalhães 40, 55.570-000, Centro, CNPJ …………… 
 
 
Objetivos 

 
Nosso objetivo é cuidar, apoiar e reintegrar as crianças e jovens vulneráveis que vivem nas 
ruas em suas respectivas famílias. Cursos de alfabetização, prevenção de vícios e a criação de 
vagas de formação profissional no Recife (Brasil). Ao mesmo tempo, queremos promover a 
consciência ambiental entre as crianças e os jovens. 
Além do apoio direto, o objetivo é também sensibilizar a sociedade para os problemas sociais 
desses jovens e seus direitos. 
 
 
Streetworker Brasil – Programas e atividades 

 
O Streetworker Brasil trabalha de forma criativa e responsável com três programas 
interligados. 
 
Como primeiro passo, educadores de nossa organização parceira "Grupo Ruas e Praças" 
procuram regularmente o contato com as crianças nas ruas e praças do centro do Recife. 
Muitos desses jovens são analfabetos, não tendo muitas vezes nem mesmo concluído a escola 
primária. Isto e uma rotina diária não regulada, o abuso de drogas e o comportamento 
violento são obstáculos quase intransponíveis para o acesso ao mundo profissional. As 
crianças são convidadas a visitar a sede da organização no centro do Recife, onde podem 
tomar banho, descansar e comer algo em um ambiente protegido. Lá, as crianças em situação 
de rua têm a oportunidade de participar de várias atividades de lazer, como música, futebol 
ou capoeira, ou de participar de oficinas e excursões. 
O "Grupo Ruas e Praças" tem mais de três décadas de experiência no trabalho com crianças 
e jovens em situação de rua na região do Recife. 
 
Em um segundo passo, as crianças e jovens que vivem nas ruas são convidados a visitar a 
fazenda infantil "Centro Educacional Vida Nova" (CEVN) - mais conhecida como "Sítio Capim 
de Cheiro". A preparação para viver na fazenda começa com a participação no processo de 2 
dias. Isto serve para conhecer os educadores e residentes, a rotina diária e as instalações. 
Dependendo da motivação, comportamento e situação individual do participante, segue-se o 
chamado processo de 5 dias. Durante esses cinco dias, numerosos tópicos como abuso de 
drogas, violência, planejamento para o futuro ou as regras da fazenda são intensamente 
tratados em grupos relacionados a tópicos. É obrigatória a participação em atividades lúdicas, 
domésticas, agrícolas, criativas e esportivas, assim como nas reuniões da casa. Em seguida, as 
crianças decidem se querem permanecer na fazenda e dar às suas vidas perspectivas positivas 
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de futuro. Para os habitantes da fazenda é obrigatório frenquentar a escola ou participar de 
cursos preparatórios para uma carreira profissional. 
 
O terceiro passo é ajudar os jovens a se integrarem na sociedade. Para prepará-los para sua 
curso profissionalizante, os jovens recebem gradualmente os conhecimentos básicos 
necessários nos cursos preparatórios para a formação profissional. Além da agricultura, os 
jovens interessados também têm a oportunidade de ganhar uma posição de destaque no 
setor gastronômico da "Street Food Brasil". O programa "Street Food Brasil" dá aos jovens a 
oportunidade de completar uma formação elementar ou curso de formação profissionalizante 
com diploma em gastronomia.  
Em uma cozinha de treinamento, os jovens aprendem as habilidades práticas. Em cursos 
externos, são ensinadas as noções básicas da profissão. Para uma mudança em seu 
aprendizado diário, os jovens podem provar suas habilidades no Food Truck e ganhar 
experiência adicional em buffet e na cozinha de eventos. 
 
 
 
• O projeto Street Food Brasil 
 
Objetivos do projeto 

 
Quando jovens não encontram uma vaga de formação profissionalizante depois da escola, 
eles muito rapidamente voltam às ruas e consequentemente para o crime e o vício em drogas. 
 
Com o projeto "Street Food Brasil", damos aos jovens a oportunidade de concluir um curso de 
formação profissionalizante em gastronomia, conquistando assim um diploma. 
A fim de prepará-los para sua formação profissionalizante no setor da gastronomia, os jovens 
recebem os conhecimentos básicos necessários nos cursos preparatórios.  
Na cozinha de treinamento, as crianças em situação de rua se acostumam com uma vida de 
trabalho regular. Aqui nossos professores têm a oportunidade de transmitir seus 
conhecimentos em diferentes áreas da gastronomia para as crianças em situação de rua 
interessadas. Sempre nos certificamos de que as influências regionais e culturais locais sejam 
levadas em consideração na cozinha. 
Por sua vez, damos aos jovens a oportunidade de colocar seus conhecimentos em prática em 
nosso Food Truck (cozinha móvel). No Food Truck os aprendizes também têm a oportunidade 
de conhecer o negócio de buffet para empresas, festas e eventos. O Food Truck também pode 
ser usado para servir lanches em eventos ou festivais. Isto dá aos jovens mais uma experiência 
gastronômica. 
O Food Truck que circula nas ruas e praças do Recife também transforma os estagiários em 
embaixadores da população e modelos para outras crianças e jovens que ainda vivem nas ruas 
do Recife.  
Com a venda dos alimentos, uma renda sustentável pode ser gerada ao longo dos anos, o que 
serve para financiar os custos dos cursos profissionalizantes. 
Todo o programa de aprendizado inclui, portanto, aprendizado na cozinha de treinamento, 
prática no Food Truck com negócios diários, buffet e cozinha para eventos. Além disso, os 
jovens são treinados em blocos teóricos regulares com estudos profissionais e empresariais. 
Após a conclusão bem sucedida do exame final, os jovens recebem um diploma. 
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A sustentabilidade e os produtos biodegradáveis são outra prioridade do projeto Street Food 
Brasil. Na preparação das criações culinárias, são utilizados, sempre que possível, produtos 
produzidos na Fazenda das Crianças. Com os pratos descartáveis 100% biodegradáveis feitos 
de bagaço de cana de açúcar, as xícaras biodegradáveis e os talheres descartáveis de bambu 
orgânico, os futuros profissionais da gastronomia são sensibilizados para os cuidados com o 
meio ambiente. São mostradas aos jovens novas formas ecologicamente sensatas. 
 
Através da educação e da integração, as crianças em situação de rua podem escapar da 
pobreza, do vício em drogas e da criminalidade. Cada criança com certificado de conclusão de 
estudos e formação profissionalizante concluída ajuda o Brasil a se desenvolver melhor! 
 
 
Grupo alvo 

 
Grupo alvo são as aproximadamente 750 crianças e jovens que, de acordo com um estudo 
nacional realizado no Recife, vivem permanentemente nas ruas.  
 
Todos os anos há no Brasil cerca de 3 milhões de crianças de um ano de idade, 400.000 das 
quais não estão registradas. O relatório anual da Anistia Internacional afirma que uma em 
cada sete crianças no Brasil vive em situação de rua. 
Em pequenas gangues elas perambulam pelas cidades, mendigando, vasculhando os cestos 
de lixo e roubando quando surge a oportunidade. Mais de meio milhão de menores está 
envolvido com a prostituição. Todos são seus inimigos: os pedestres, os empresários, que 
acreditam que os menores estraguem "a imagem da cidade", a polícia, que repetidamente 
os recolhe, os molesta e às vezes os maltrata. 
 
 
Perspectivas 

 
Especialistas têm atestado que nosso projeto Street Food Brasil tem muito boas chances. 
Nossa organização parceira "Ruas e Praças" tem sido capaz de reintegrar mais de 60% das 330 
crianças em situação de rua atendidas nos últimos anos ou devolvê-las às suas famílias. Além 
disso, o acesso aos serviços sociais e de saúde, assim como à escola, foi estabelecido com 
sucesso. 
Devido ao feedback positivo que recebemos, gostaríamos de oferecer às crianças em situação 
de rua um cuidado contínuo até que tenham completado sua educação e/ou formação 
profissional com o novo projeto "Street Food Brasil". Isto permitirá que as crianças em 
situação de rua ingressem em suas vidas profissionais. 
 
 
Observações finais 

 
Os obstáculos quase intransponíveis para as crianças de rua ingressarem no mundo 
profissional podem ser superados com o projeto Street Food Brasil. 
O projeto é um programa de treinamento auto-sustentável e dá às crianças de rua a 
oportunidade de se integrarem ao processo de trabalho e à sociedade. 
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Dentro de 5 anos a Street Food Brasil poderá colocar em funcionamento outro Food Truck 
com fundos próprios e dobrar o número de vagas de formação profissionalizante oferecidas. 
 
 
 
• Realização 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Realização do projeto   
  
  

  
  
  

Streetworker Brasil     
Projeto Street Food Brasil   

  

                                                     Financiamento do projeto   
Arrecadação de fundos  –   Atividades   
Patrocinio    

    
Food  Truck   

Planejamento e Realização    
Planejamento de programas de formação 

profissionalizante    
    

Preparação da cozinha de preparo   
e depósito   

Cursos preparatórios com    
Adolescentes na Fazenda das Crianças   

    
Organização dos lugares de exposição,   

Buffet e eventos   
  

    

Food Truck   
Evento de inauguração    

Formação professional dupla:   
Experiência prática na cozinha/Food Truck   

Interrompido com blocos teóricos   
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Fases do projeto 
 
 

Tarefa Explicação Responsável  

Estudo do projeto 
Elaboração do 
orçamento 

Criação do conceito do 
projeto em  
análise de custo-benefício 

Peter Rieser 
Centro de 
coordenação 

01.10.2019 

Captação de recursos Planejamento e 
implementação de captação 
de recursos. Financiamento 
inicial com nossos parceiros 
da Europa 

Peter Rieser 
Centro de 
coordenação 

01.12.2020 

Concretização, 
preparação de 
programas de 
formação profissional 

Planejamento do programa 
de formação profissional 
duplo. 
Desenvolvimento de 
programas de cursos de 
preparação profissional 

Peter Rieser 
Centro de 
coordenação 

01.04.2020 

Planejamento e 
implementação de 
projetos 

Planejamento e 
implementação do Food 
Truck 
Planejamento e 
implementação Cozinha de 
preparação 

Eventmobile Saar 
GmbH, Saarbrücken 
Alemanha 
Evilina Lauter & 
Peter Rieser 
Centro de 
coordenação 

01.05.2020 

Preparação profissional Início dos programas dos 
cursos de preparação 
profissional 

 02.01.2021 

Organização de lugares 
de exposição 

Organização de lugares de 
exposição em áreas privadas 
e públicas. Organização de 
eventos, garantindo-os com 
contratos. 
Iniciar o sistema de ofertas 
no setor de buffet de festas. 
Elaboração dos possíveis 
cardápios. 

Peter Rieser 
Centro de 
coordenação 
 

01.03.2021 

Início com um evento 
de inauguração 

Será elaborado um relatório 
final no qual o financiamento 
e o planejamento serão 
documentados. 

Peter Rieser 
Centro de 
coordenação 
 

01.05.2021 
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O que o Street Food Brasil pode lhe oferecer 
É importante para nós poder corresponder às suas idéias e visões e implementar seu 
compromisso da melhor maneira possível.  
Relatórios regulares sobre o projeto financiado e sobre o serviço do projeto são uma questão 
natural para nós.  
Com o Streetworker Brasil como parceiro, você fará um compromisso duradouro. 
Se desejar, podemos ajudá-lo a apresentar seu compromisso social ao público de forma eficaz. 
 
 
Duração do projeto 

 
O financiamento inicial deverá estar disponível entre 01.10.2019 e 31.12.2020. A partir de 
janeiro de 2021, os primeiros alunos iniciarão seus cursos de preparação profissional. Até 30 
de abril de 2021, a cozinha de treinamento e o Food Truck também devem estar prontos para 
uso. 
Com o início dos primeiros alunos em maio de 2021 e o comissionamento simultâneo do Food 
Truck, a primeira parte do projeto Street Food Brasil será concluída em junho de 2021. A 
segunda parte do programa de treinamento começará sem um período de transição e os 
primeiros jovens chefs, chefs assistentes e auxiliares de cozinha se formarão e obterão os 
respectivos diplomas até 2023. 
 
 
Pessoas no conselho administrativo  

 
Peter Rieser, natural de Weinfelden/TG, Suíça, residente em Arlesheim, Suíça (Presidente) 
Eliete Rieser, natural de Recife/PE, Brasil, residente em Arlesheim, Suíça (Vice-Presidente) 
Dr. Sebastião Barros, OAB/PE 25.426-D, residente em Rio Formoso/PE, Brasil (Tesoureiro) 
Manoel Herculano Soares Neto residente em Sirinhém/PE, Brasil (Secretário) 
Cristiano José Bartolomeu de Barros Sobrinho residente em Rio Formoso/PE, Brasil 
(Membro) 
Fred Moraes Silva Costa Membro residente Paulista/PE, Brasil (Membro) 
 
Advogado independente da ONG Streetworker Brasil 
Dra. Isabel Cristina Santos de Oliveira - OAB 13.121-D, Recife/PE, Brasil 
 
 
Direito à dedução de contribuições voluntárias 

 
Devido à finalidade beneficente, a administração fiscal afirma que as contribuições voluntárias 
para o "Streetworker Brasil" de acordo com o § ...... podem ser deduzidos da renda tributável. 
As contribuições são dedutíveis se totalizarem pelo menos R$ .... no ano fiscal e não 
excederem 20% da renda tributável reduzida pelas despesas. 
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Contato 
 
Para maiores informações sobre o projeto Street Food Brasil, por favor, entre em contato 
conosco: 
 
Streetworker Kinderhilfswerk Brasilien (Sede) 
Peter Rieser 
 
Hauptstrasse 30 
CH-4144 Arlesheim/BL 
Tel: +41 61 525 13 24 
Mobil-WhasApp: +41 76 405 49 66 
E-mail: info@streetworker.ch 
Web: www.streetfoodbrasil.ch  
 
 
Streetworker Brasil 
Dr. Sebastião Barros 
 
Praça Agamenon Magalhães 40 
Centro 
55.570-000 
Rio Formoso/ Brasil 
Tel:     +55 819 8487 18 53 
WhatsApp:  +55 819 8280 04 42 
E-mail:  sebastiansolo4@gmail.com 
E-mail sede: info@streetworker.com.br  
Nosso site do projeto:  https://www.streetworker.com.br 
 
________________________________________________________           ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os estatutos da associação podem ser baixados do seguinte link: 
www.streetworker.com.br/estatuto 
 
Teremos o prazer de marcar um encontro e lhe apresentar o projeto pessoalmente. 
 
 

 

Spendenkonto (Suiça) 
IBAN CH33 8077 6000 0053 5454 0 
Bankenclearing 80776 
 
Raiffeisenbank (Arlesheim) 
Streetworker Kinderhilfswerk Brasilien 
Hauptstrasse 3 
4144 Arlesheim/BL 
 
 

Conta de donativos (Brasil) 
IBAN BR.. .... .... .... .... . 
SWIFT .................. 
 
Banco do Brasil (Rio Formoso) 
Streetworker Brasil 
Rua João Pessoa 57 
Rio Formoso/PE, 55570-000 

mailto:info@streetworker.ch
http://www.streetfoodbrasil.ch/

