
CORONA NO 
PAREDÃOFOME NÃO



QUEM  
SOMOS?

A Gerando Falcões é uma plataforma de  

desenvolvimento social. Trabalhamos em  

rede para acelerar o poder de impacto de  

líderes de periferias que possuem um  

sonho comum: colocar a desigualdade  

social das favelas no museu. Ajudamos o  

Brasil a criar um futuro pra sua gente.



A Gerando Falcões nasceu na favela para liderar
em momentos de crise.

Estamos em uma guerra biológica. Temos um
inimigo comum: o COVID-19. Ele vai entrar nas
favelas e vai subir o morro. Temos que agir rápido.

Estamos trabalhando como uma ponte, em rede
com ONGs conveniadas, enviando cestas básicas
digitais para serem distribuídas às famílias mais
vulneráveis. Assim elas terão como manter o
isolamento social e achatar a curva de
disseminação do vírus.

De tempos em tempos, a história pede sacrifícios
maiores de seus líderes. Este tempo chegou. E
vamos juntos.

CONTAMOS COM VOCÊ, FAÇA SUA DOAÇÃO!
CORONA NO PAREDÃO

FOME NÃO



Os líderes sociais de organizações conveniadas à
Rede Gerando Falcões realizam o cadastro das
famílias em situação de vulnerabilidade social.

Cada família recebe um cartão alimentação
para realizar as compras no comércio local. Com
isso evitamos aglomerações e dificuldades com
logística para entrega de cestas físicas, além de
ajudar a manter os comércios locais.

As ações possuem publicação de evidência via
aplicativo e acompanhamento via dashboard
garantindo a transparência e credibilidade da
entrega.

As famílias serão atendidas por três meses (Abril,
Maio e Junho) e seus cartões recarregados
mensalmente com R$100,00.

Sobre a Distribuição



Regiões Beneficiadas

Informações de 22 abril 2020

SP
41%

Porcentagem de cestas recebidas por estado

MG
20%

AL
12%

CE
4,5%

PR
2,3%

MA
5%

ES
2,3%

SC
0,6%

RS
0,6%

RN
2%

RJ
7,8%



O cadastro das famílias beneficiadas pela 
cesta digital é realizado através dos Líderes 
Sociais de projetos vinculados à Rede 
Gerando Falcões. 
Por meio do aplicativo desenvolvido pela 
Accenture, os Líderes realizam o cadastro 
do(a) chefe de família. Para cada número de 
cartão “cesta digital”, existe o registro, via 
aplicativo, do CPF do responsável, telefone 
de contato e uma foto que comprova a 
entrega, quase que em tempo real, gerando 
relatórios diários e semanais dessas 
entregas levando credibilidade e 
transparência para os doadores.
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Campanha Corona no Paredão

Dashboard Completo 

http://www.gerandofalcoes.com/resultados


CORONA NO PAREDÃO

Imprensa



ACESSE O LINK CLICANDO:
WWW.GERANDOFALCOES.COM/CORONANOPAREDAO

Doações de empresas ou em 
maior valor poderão ser 

efetuadas direto em conta 
especifica da Campanha. 

contato@gerandofalcoes.com

http://www.gerandofalcoes.com/CORONANOPAREDAO

