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A Casa  da  Sopa  Benedita  Fernandes,  localizada  no  centro  de  Londrina,  promove  o  Projeto  

Sopão,  voltado para  amparar  os  mais  necessitados.  Fundada  no  ano  de  2002 , a  Casa  da  Sopa  

conta  com  o  auxílio de  voluntários,  que  realizam  todo  o  trabalho  de  preparar  e  servir  o  jantar  

para  moradores  de  rua e  seus  familiares,  além  de  famílias  que  muitas  vezes  não  tem  o  que  

comer  em  casa.  A sopa  é  servida às  quartas  e  quintas-feiras,  e  os  ingredientes  são  verduras  e  

carnes  frescas.  O trabalho  realizado pelos  voluntários  tem  início  às  11h30, com  o  preparo  da  

refeição,  até  às  18h30, em  que  o  jantar é  servido.  O projeto  é  conduzido  com  muita  dedicação  

e  carinho  pelos  voluntários,  que  sempre  realizam  oração  antes  de  servirem  uma  excelente  

refeição.  Os alimentos foram  arrecadados  pelos  petianos  da  Universidade  Estadual  de  Londrina  

que  levaram  no dia  da  realização  da  ação  solidária,  além  dos  alimentos  que  os  voluntários  da  

Casa  da  Sopa  ganham diariamente  de  pessoas  dispostas  a  contribuir  de  alguma  forma  com  o  

projeto. Os petianos do curso de Zootecnia disponibilizam o tempo para ajudar no preparo da refeição, 

a lavar louças e na distribuição do jantar para os beneficiados, por meio de escala. A escala é realizada 

com o objetivo de organizar melhor os horários de participação dos voluntários  no projeto. Os  

integrantes  do  PET Zootecnia  juntamente  com  os  voluntários  da  Casa  da  Sopa  cortaram e  

prepararam  o jantar com  antecedência  para  que  quando  os  beneficiados  chegassem,  tudo  

estivesse   preparado,  para recepciona-los e satisfaze-los. Para os petianos  é  muito  importante  esse  

contato  com  a  sociedade,  já  que  o  programa  não  preza  somente a  formação  acadêmica,  mas  

também  social.  A ação  solidária  na  Casa  da  Sopa  proporciona  novas experiências  para  os  

voluntários,  através  do  contato  com  uma  realidade  diferente  de  cada  um  por transmitir  um  

conhecimento,  que  não  é  encontrado  dentro  de  uma  sala  de  aula  ou  em  palestras,  mas sim  

pelo  contato  direto  com  as  dificuldades  diárias  encontradas  na  mesa  dos  brasileiros.  

Desenvolvendo um senso crítico, que atualmente não se é passada em livros, artigos e mídias, mas 

sim um conhecimento prático, adquirido pelo calor humano. Torna-se evidente,  portanto,  a  

necessidade  de  mobilização  por  parte  da  comunidade  acadêmica  e  externa, visando  potencializar  

a  contribuição,  sobretudo  através  de  doações  de  alimentos  ou  mesmo  de auxílio  financeiro,  



 

 

 

para  continuidade  do  projeto.  Ademais,  a  fim  de  melhor  acolher  e  amparar  os  beneficiados 

por  esta  ação  voluntária,  além  do  grupo  PET,  a  Casa  da  Sopa  aspira  também  à  contribuição 

de  voluntários  dispostos  a  colaborar  para  a  realização  das  demais  atividades  supracitadas.   
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