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Justificativa 

 

O Instituto Regeneração Global (IRG) é uma organização social, fundada em São José dos 

Campos, que tem como missão promover soluções que favorecem a regeneração do planeta 

e o equilíbrio da sociedade.  

O Instituto foi responsável pelo Movimento SJC SEM FOME, que teve início no mês de 

abril de 2.020 em função das dificuldades frente a pandemia do novo coronavírus.  

O Movimento, laico e apartidário, teve a participação da sociedade em geral e apoio de 

voluntários para a distribuição de forma gratuita de alimentos para pessoas em risco social 

de São José dos Campos.  

Foram priorizados os alimentos de agricultores agroecológicos do Vale do Paraíba, mas 

também parcerias com mercados para fornecimento a preço de custo. 

Teve como objetivo unir agricultores, mercados, ONGs, entregadores, doadores e até 

programadores, todos voluntários, para apoio às pessoas que passam por situação extrema 

de falta de alimento durante a crise do Covid19. 

Entre os meses de abril e julho, com o apoio de mais de 400 voluntários, o Movimento 

efetuou a entrega, porta a porta, de mais de 320 toneladas de alimentos e itens de higiene a 

quase 20.000 famílias, atendendo aproximadamente 100.000 pessoas de São José dos 

Campos.  

Como forma de agradecimento e homenagem às centenas de voluntários que colaboraram 

com muita dedicação com o Movimento, o Instituto Regeneração Global (IRG) elaborou o 

livro Resultados e Memórias SJC Sem Fome com histórias contadas por quem vivenciou a 

ação social e acompanhou os seus resultados, além de dados, relatórios e informações para 

prestação de contas de forma transparente.   

O Instituto faz parte de um movimento crescente no mundo que busca tornar realidade o 

desenvolvimento humano por meio de sistemas ambientalmente sustentáveis, socialmente 

justas e economicamente viáveis.  
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Diante do exposto, em reconhecimento ao belíssimo trabalho social desenvolvido em prol 

da população Joseense, solicito o apoio dos Nobres Pares para aprovação do presente 

Projeto de Decreto Legislativo. 

 

 

Ver. Zé Luís 

PSD 

 


