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I – IDENTIFICAÇÃO
Associação:

Instituto Record de Responsabilidade Social - RESSOAR

Endereço:

Al. Ministro Rocha Azevedo, 395 – 6º andar - Paulo/SP

CEP:

01410-001

Telefone:

(11) 3300-5235

CNPJ:

07.669.797/0001-63

Email:

ressoar@ressoar.org.br

Site:

www.ressoar.org.br

CERTIFICADOS E TITULARIDADE


CNPJ – Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas da Fazenda sob o nº
07.669.797/0001-63;



CCM – Cadastro de Contribuintes Municipais da Prefeitura da Cidade de
São Paulo sob os números: 3.492.549-0;



CMDCA - Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, sob nº 1562/2010;



Certificado de Entidade Promotora de Direitos Humanos da Secretaria
da Justiça, sob o nº 968 com validade 11/09/2019;



OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, processo
nº 08071.010.363/2007-14.
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DIRETORIA
Mandato atual:

Mandato de 03 anos: 01/12/2017 a 30/11/2020

Presidente:

Beneilton Rodrigues da Silva

Vice Presidente:

Delmar de Andrade Macedo

1º Secretário:

Leandro Rodrigues do Nascimento

2º Secretário:

Júlio Cesar de Paula

1º Tesoureiro:

Mafran Silva Dutra

2º Tesoureiro:

Osmil Antonio de Freitas

FINALIDADE ESTATUTÁRIA
Artigo 3°. O Instituto Ressoar tem como objetivo:
a) Promover e divulgar atividades de caráter técnico científico, educativo,
cultural, filantrópico, técnico agrícola, ecológico e de responsabilidade e
assistência social, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico,
que promovam desenvolvimento social e econômico e combatam a pobreza,
bem como atividades de ação de voluntariado;
b) Capacitar voluntários, incentivar profissionais, empresas e instituições a
praticarem atos solidários;
c) Organizar cursos educacionais de quaisquer níveis e colaborar para a
execução deles. Promover o ensino de leitura e escrita aos indivíduos
analfabetos e semi-analfabetos, de forma gratuita;
d) Distribuir bolsas de estudo ou colaborar com outras instituições nacionais ou
internacionais dedicadas a esta atividade;
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e) Promover e realizar projetos em intercambio com universidades ou outras
instituições assemelhadas no Brasil ou no exterior;
f) Promover cursos e premiar trabalhos e teses, dentro de projetos que venham
a colaborar para incentivar aspectos da educação, cultura, responsabilidade
social, ecologia, preservação do patrimônio artístico e cultural;
g) Promover a inclusão social por meio de projetos direcionados ou de apoio a
outros existentes;
h) Organizar ou apoiar a organização de congressos, cursos, feiras, workshops,
seminários e exposições que visem difundir matérias de educação, de
cultura, de responsabilidade social e dos objetivos da presente associação;
i) Estabelecer contato com grupos de comunicação social com o propósito de
produzir e exibir programas educativos, culturais, ecológicos etc., bem, como
com empresas de produção gráfica para produzir, em qualquer tipo de
suporte, os materiais provenientes das tarefas executadas;
j) Promover, auxiliar, apoiar e divulgar novos modelos socioprodutivos e
sistemas alternativos de produção, comércio, emprego ou crédito;
k) Promover assistências médicas, odontológicas e psicológicas de forma
gratuita e voluntaria;
l) Promover atividades desportivas, competições e campanhas em prol da
divulgação de práticas esportivas e integração social;
m) Promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e
outros valores universais;
n) Firmar convênios e parcerias com o poder público, com o objetivo de
promover a execução às finalidades da presente associação.
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BREVE HISTÓRICO
Tudo começou em 2005 quando a emissora Rede Record TV resolveu criar
um

instituto

para

melhor

atender

os

projetos

desenvolvendo e ampliar esse universo da

sociais

que

vinha

“responsabilidade social”,

percebendo que é essencial para qualquer empresa promover mundanças
significativas na sociedade. E foi com essa consciência, aliada a seu imenso
potencial,

que

a

emissora

criou

o

Instituto

Ressoar,

iniciando

sua

contribuição social junto à sociedade brasileira, proporcionando uma chance
a quem mais precisava.
Desde então, vem atuando nas mais variadas áreas de interesse público –
cultura, educação, cidadania, profissionalização, meio ambiente, entre outros
– realizando projetos próprios e apoiando iniciativas de grande impacto
social.
Instituto Ressoar vem atuando em várias frentes promovendo diversas
ações sociais e o voluntariado apoiando outras associações através de seu
programa de TV Ressoar.

OBJETIVO

Promover a inclusão social e a transformação da qualidade de vida das
pessoas

menos

favorecidas

por

meio

da

educação,

da

capacitação

profissional e da prestação de serviços de utilidade pública.

INFRAESTRUTURA
O Instituto Record de Responsabilidade Social possui sua sede social para
desenvolvimento estratégico de suas ações sociais e dispõe de:
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Recepção;



Sala de diretoria, com 01 banheiro;



Depósito com arquivo;



Sala de reunião;



Sala de edição;



Sala de projetos, eventos, programa e coordenação;



Sala de financeiro e administrativo;



Copa e cozinha;



02 banheiros (feminino e masculino).
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Área de Abrangência
Nível nacional
Público alvo
Crianças, adolescentes, adultos, idosos e portadores de deficiência física.
Recursos Humanos Envolvidos
O Instituto Ressoar possui atualmente em seus recursos humanos 07
colaboradores na categoria CLT, conforme grade abaixo:

Nome

Função

Escolaridade

Carga Horária
Semanal

Kelli Cristina da Silva
Garcia

Coordenadora
de equipe

Superior

200 horas mês

Paula Domingues dos
Santos

Analista
Financeiro

Superior

200 horas mês

Márcia Taveira
Praxedes

Ass. Adm.
Financeiro

Superior

200 horas mês

Juliana Cavalcanti
Braga

Analista de
Recursos

Superior

200 horas mês

Emelyn Francine
Masques

Assistente de
Projetos

Superior

200 horas mês

Yago Andrade Passos

Assistente de
Mkt. Digital

Superior

200 horas mês

Luiza Pezzotti

Produtora

Superior

200 horas mês

Em 2018 houve a participação de 1025 voluntários envolvidos nos projetos
do Instituto Ressoar.
RECURSOS FINANCEIROS
Doações

de

pessoas

jurídicas

e

físicas,

beneficentes, eventos e parcerias privadas.

associados

ou

não,

festas
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II – CARACTERIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS
PROJETO I – CURSO RESSOAR MULTIMEIOS

O Instituto Ressoar acredita que o jovem é o maior transformador da
sociedade, mas ao mesmo tempo, também é preciso impulsionar e contribuir
com essa mudança, oferecendo conhecimento e ferramentas para essa
transformação.
Desde 2009 o projeto Multimeios vem acontecendo e promovendo cursos
profissionalizantes destinados a jovens em situação de vulnerabilidade
social. Assim, com essa nova perspectiva, muitos jovens têm a oportunidade
de desenvolver seus talentos e ganhar uma nova opção de futuro.
Ministrado por experientes profissionais, os cursos oferecidos equilibram
teoria com prática, oferecendo uma formação profissional de qualidade para
os alunos. Assim, com uma nova perspectiva, muitos jovens têm a

8

oportunidade de desenvolver seus talentos, e ganhar uma nova opção de
futuro.
O projeto já passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Barueri, capacitando
mais de 100 jovens por edição. Mais de 02 mil alunos já se formaram e hoje
estão preparados para o mercado de trabalho.
Em 2018 o curso Multimeios realizou 01 edição: Nos meses de Março a Maio
(Gestão de Mídias Sociais).

METODOLOGIA E EXECUÇÃO

Oferecemos o curso Gestão de Mídias Sociais, o Projeto Ressoar Multimeios
deu início as aulas no dia 19 de Março.
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Nesse curso o Instituto Ressoar teve como missão incentivar jovens através
de conteúdos técnicos e experiências compartilhadas, a fim de colocar em
prática suas primeiras ações de negócios, gerando renda para seu
empreendimento e aprendendo técnicas de gestão.

Curso: Gestão de Mídias Sociais
Duração: 02 meses
Carga Horária: 50 horas
Palestras: 05 Palestras e uma visita à emissora Rede Record TV.

O projeto já formou mais de 2000 alunos.
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Os alunos do Curso Ressoar Multimeios conheceram de perto os estúdios de
gravação da Record TV, além de ter uma palestra com o Rafael Calixto, da
área de Mídias Sociais, que explicou como é realizado o trabalho de
gerenciamento de mídias sociais do R7.

Cronograma curso
Aula Inaugural
Blog Criação
Blog - Layout/ Conteúdo/ Plugin
E-mail Mkt - Conceitos/ Ferramenta
Facebook
Instagram
Instagram
YoutubeE
Visita Record / Palestra Calixto
Face e Insta ADS – Planejamento
Palestra Guerreiro
Palestra Andreza DSOP (Educação
Financeira)
Face e Insta ADS – Criação
Face e Insta ADS – Medição
E-mail Mkt – Criação
Análise da Campanha - GA/ FB/ Insta/
Youtube/ Mail Chimp
Palestra Ionice
Apresentação/ Ajustes do Projeto
Palestra Palmeiras Online
Formatura

19/mar
21/mar
26/mar
28/mar
02/abr
03/abr
09/abr
11/abr
16 e 17 de
Abril
18/abr
23/abr
26/abr
30/abr
02/mai
30/abr
07/mai
09 de Maio
14 de Maio
16 de Maio
23/mai
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Foi uma ótima experiência para os alunos que realizaram o curso Gestão de
Mídias Sociais.

Formatura Multimeios – Gestão de Mídias Sociais
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Resultados obtidos e indicadores de avaliação
A contribuição para a promoção dos direitos humanos neste projeto foi
através da inclusão social de 83 jovens de 16 a 24 anos em situação de
vulnerabilidade social, gerando oportunidade de capacitação através do
curso Gestão de Mídias Sociais. O curso foi oferecido gratuitamente em
parceria com a Faculdade Impacta (a maior faculdade de tecnologia do
mercado). No final do curso, os alunos saíram capacitados a criar e
desenvolver seu próprio negócio na área de Gestão de Mídias Sociais.
Conforme o Estatuto da Criança e Adolescente – ECA –Todo jovem tem
direito a educação, a cultura, ao esporte e ao lazer. Sendo assim, o Projeto
Multimeios promoveu o direito a educação de qualidade a 83 jovens de 16 a
24 anos vindos de toda a região da cidade de São Paulo.
Os indicadores de avaliação utilizados foram questionários, relatórios e
índices estatísticos.

Projeto:

Projeto Multimeios – Gestão de mídias
sociais

Público alvo:

Jovens

Recursos financeiros:

Doações de pessoas físicas e jurídicas.

Recursos humanos:

06 funcionários CLT

Abrangência territorial:

Município de São Paulo

Duração do curso:

02 meses

Total de pessoas atendidas:

83 jovens
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PROJETO 2 – RESSOAR SOLIDÁRIO

A iniciativa estimula a vontade de fazer o bem que existe em todo o ser
humano, através do voluntariado.
Com a mobilização, os voluntários doam seu tempo e sua força de trabalho
em atividades em prol do meio ambiente, e também de Instituições que
cuidam de pessoas com deficiências, crianças, idosos e de pessoas em
situação de rua.

METODOLOGIA E EXECUÇÃO
A iniciativa estimula a vontade de fazer o bem que existe em todo o ser
humano através do voluntariado.
Com a mobilização, os voluntários doam seu tempo e sua força de trabalho
em atividades em prol do meio ambiente, e também de Instituições que
cuidam de pessoas com deficiências, crianças, idosos e de pessoas em
situação de rua.
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Resultados obtidos e indicadores de avaliação
A contribuição para a promoção dos direitos humanos neste projeto foi à
mobilização de 36 empresas que doaram serviços e produtos para a
realização dessa grande ação social, além de 55 funcionários que foram
voluntários em prol das 150 mulheres e crianças, todos em situação de
vulnerabilidade social.
Sendo

todas

moradoras

do

Centro

de

Acolhida

Aparecida,

gerando

fortalecimento da autoestima através da revitalização do local das palestras
e das visitas oferecidas às moradoras do local. Possibilitando esperança e
uma nova perspectiva de vida para as mulheres e crianças, graças à
colaboração de todos os parceiros e voluntários.
Um projeto que foi apoiado pelas praças da RecordTv, onde cada uma
realizou uma ação que gerou muito impacto para as comunidades locais,
sendo elas:
- Ribeirão Preto
Arrecadaram mais de 1 tonelada de alimento para a Instituição GAAC (Apoio
a Criança com Câncer) que atende atualmente 450 pessoas e para fechar a
ação todos foram para a Fazenda em Serra Azul, local onde receberam
alimentação e presentes no final do passeio.
- Rio de Janeiro
Revitalização do Complexo Esportivo do Terrerão – Recreio do Bandeirantes,
para prestigiar a inauguração foi realizado um jogo do time da RecordTv e
dos artistas que contou com a presença de Raphael Montagner e Luiz
Nicolau.
- Santos
Revitalização da Instituição NACAC (Núcleo de Amparo a Crianças e Adultos
com Câncer), contando com a participação de funcionários da Record Litoral
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e mais de 10 parceiros, foi realizada a doação de alimentos e naninhas para
as crianças.
- Trindade – GO
Plantio de árvores com a ajuda de 20 crianças carentes levadas pelo
Ministério Terra Fértil, a população ainda contou com serviços do Pai
Presente e A Última Pedra.
- Santa Ifigênia – BA
Foi realizada a doação de alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza
para os 32 idosos que habitam o Instituto Geriátrico Afonso Pena.
- Belém – PA
Foi realizada a doação de fraldas, produtos de limpeza e higiene pessoal
para os 28 idosos que moram no São Vicente de Paula, para levar mais
alegria, os idosos receberam a visita do cantor Pinduca e dos apresentadores
Marcus Pimenta e Agenor Santos.
- São Sebastião – DF
A Creche Comunitária Monte Moriá recebeu a doação de brinquedos,
dentistas para ensinar sobre escovação e para completar esse dia especial,
as 60 crianças receberam uma alimentação diferenciada.
Conforme a Declaração dos Direitos Humanos: “Toda pessoa tem direito a
um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem e
bem-estar, incluindo alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e
os

serviços

sociais

implementado na

indispensáveis”. Um

Constituição

no

ano

direito
de

constitucional

2000,

quando

a

que

foi

Emenda

Constitucional nº 26 foi incorporada a ela.
Um dos motivos para a inclusão do direito à moradia na Constituição é a
associação

direta

dele

com

o princípio

da

dignidade

da

pessoa

humana. Sendo assim o projeto Ressoar Solidário além de oferecer um local
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mais

acolhedor

revitalizado,

ainda

restaurou

a

autoestima

e

consequentemente a sua dignidade, trazendo uma nova perspectiva de vida
para as mulheres atendidas na casa de acolhida. Mais de 100 mulheres
impactadas por meio do projeto Ressoar Solidário.

Projeto:

Ressoar Solidário

Público alvo:

Crianças, jovens, adultos e idosos

Recursos financeiros:

Doações de pessoas físicas e jurídicas.

Recursos humanos:

CLT

Abrangência territorial:

Estado de São Paulo

Total de pessoas atendidas:

150 mulheres e crianças em situação de

07 pessoas

vulnerabiliade social

PROJETO 2.1 – RESSOAR SOLIDÁRIO – RESSOAR CULTURA E LAZER

O Projeto busca facilitar a acessibilidade a teatros, cinema, shows, parques,
possibilitando acesso a momentos de lazer, manifestações culturais de
complemento à educação, gerando de fato a inclusão social e elementos que
são de grande importância para fortalecimento da autoestima.
População em vulnerabilidade social, baixa renda, a exemplo de: crianças,
adolescentes, adultos e idosos.
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METODOLOGIA
O Instituto Ressoar levou 22 crianças da Instituição SAICA P. Hélio Lopes
para assistir a peça “Romeu e Julieta – Turma da Mônica”. Mônica e
Cebolinha no mundo de Romeu e Julieta foi o primeiro espetáculo da Turma
da Mônica estreado há 39 anos, em São Paulo. Foram duas temporadas de
sucesso absoluto, com um público de 12 mil espectadores por mês. A
maioria das crianças foi a um teatro pela primeira vez, e adoraram.
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Almoço no Restaurante Grill Hall Record
O Instituto Ressoar ofereceu a oportunidade de um almoço especial para 21
idosos atendidos pela instituição Casa Sant’ana e São Joaquim, que possui
48 anos de história. Uma casa que não possui ajuda financeira da prefeitura,
a instituição transforma o ambiente de fato em um “lar”, para cada um que
reside no local. É um lugar que proporciona aconchego, segurança, bem
estar, respeito e dignidade a todos os seus residentes. Ao final do almoço o
restaurante presenteou os idosos com um presente para eles sempre se
recordarem com carinho desse dia tão marcante e os apresentadores do
Programa Hoje em dia foram cumprimentar os idosos. Atualmente a casa
atende 37 idosos, dos quais 31 possuem mobilidade e disponibilidade de sair
da casa. Os idosos realizaram um tour na emissora, almoçaram no
restaurante

e

os

apresentadores

do

Programa

Hoje

em

Dia

os

surpreenderam (César Filho, Renata Alves e Ana Hickman), ao final do
passeio o restaurante presenteou os idosos com uma lembrancinha (pão de
mel) e uma flor para todas as mulheres (mimo cedido pelo departamento de
decoração da emissora).
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Resultados obtidos e indicadores de avaliação
A contribuição para a promoção dos direitos humanos neste projeto foi à
inclusão cultural e social de 22 crianças e 37 idosos, todos em situação de
vulnerabilidade social.
Os indicadores de avaliação utilizados para análise dos resultados obtidos
foram questionários, relatórios e busca de dados sociais das famílias.
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Nome:

Ressoar Cultura e Lazer

Público alvo:

Crianças, jovens, adultos

Recursos financeiros:

Doações de pessoas físicas e jurídicas.

Recursos humanos:

CLT

Abrangência territorial:

Município de São Paulo

Total de atendidos em 2018:

22 crianças, 37 idosos

06 pessoas

PROJETO 3 – PROJETO NOVA CANAÃ

Localizado na cidade de Irecê, no sertão da Bahia, o Projeto Nova Canaã
leva educação de qualidade, serviços de saúde e de assistência social para
crianças em pleno Sertão Nordestino, um desafio que vai muito além do
cronograma escolar e das atividades extracurriculares desenvolvidas com os
alunos.
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METODOLOGIA E EXECUÇÃO
A metodologia de ensino adotada pelo projeto educacional tem como base
teórica o sócio-interacionismo, que valoriza o social na construção da
aprendizagem. Partindo dessa abordagem teórica, as atividades são
construídas para propiciar para os alunos o seu desenvolvimento pleno,
possibilitando uma aprendizagem sólida, mediada por profissionais
gabaritados, que auxiliam o desenvolvimento do potencial individual de cada
um.
Para alcançar um maior êxito, a equipe pedagógica desenvolve uma série de
projetos especiais, que possam auxiliar no desenvolvimento dos pontos mais
críticos e/ou mais importantes para os alunos. Projetos como: Leitura em
família, Feira de conhecimento, gincanas e competições, e a Festa literária.

Campanha Adote uma Criança Neste Natal
O objetivo da campanha é arrecadar os Kits de Natal para as crianças
atendidas pelo Projeto Nova Canaã que este ano foi um total de 612
crianças. Para o sucesso da campanha mobilizamos os colaboradores da
RECORD TV, RECORD NEWS, R7 e alguns parceiros como Consulado da
Mulher, MIB GROUP, LM TELECOM, Multiplavisual, Martins Logística e
Instituto Mauricio de Souza.
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No kit contém: roupa, calçado, brinquedo e kit de higiene completo com
sabonete, shampoo, condicionador, escova de dente, creme dental, todos os
itens são novos.

Atualmente o maior incentivo do Instituto Ressoar para o Projeto Nova
Canaã é a contribuição mensal através de doação financeira, e também
procuramos parcerias para alguns projetos durante o ano. No fim de cada
ano, também é realizado um jantar, onde o valor arrecadado é repassado
para as despesas do Projeto Canaã.
Resultados obtidos e indicadores de avaliação
A contribuição para a promoção dos direitos humanos neste projeto foi a
inclusão à educação e cultura de 612 alunos e 1.800 famílias em situação de
vulnerabilidade social, sendo algumas destas famílias em grau de extrema
pobreza.
Os indicadores de avaliação desse projeto foram realizados por visitas às
famílias e relatórios sociais.
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Nome:

Projeto Nova Canaã

Público alvo:

Crianças e adolescentes de 04 a 18 anos

Recursos financeiros:

Doações de pessoas físicas e jurídicas

Recursos humanos:

CLT

Abrangência territorial:

Município de Irecê

Total de atendidos em 2017:

612 alunos e 1.800 famílias.

07 pessoas e 612 voluntários
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III- SUBPROJETOS em 2018
1. JANTAR SOLIDÁRIO
Foi um grande evento de solidariedade que reuniu a Diretoria da RECORD
TV, RECORD NEWS, R7, artistas e elenco das novelas, empresários e mídia
em geral, com um único objetivo: angariar recursos para a manutenção do
Projeto Nova Canaã. Os artistas Rodrigo Faro e Vera Viel foram os padrinhos
do evento.
O evento contou com a campanha Adote um Futuro, onde todos os
convidados puderam contribuir através de uma plataforma online de
doações, angariando recursos para os alunos do Projeto Nova Canaã.
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No ano de 2018 o projeto Jantar Solidário conseguiu contribuir com a
manutenção do Projeto Nova Canaã que atende 612 crianças e jovens.

2. CAMPANHA DO AGASALHO 2018
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O objetivo da campanha em 2018 foi ajudar as pessoas em situação de
vulnerabilidade social a enfrentarem o inverno com mais conforto, segurança
e dignidade. A campanha do agasalho incentivou a solidariedade dos
colaboradores da RECORD TV, além de convidar os principais parceiros a
somar nesta Ação. Intensificando o ato de solidariedade inclusiva, com foco
na qualidade, solicitando roupas boas e em condições de levar dignidade a
quem recebe. Além das empresas parceiras do Instituto Ressoar, a Puket
também realizou a doação de 300 meias e 260 cobertores.

Foram doados 260 cobertores pela empresa Puket, esses cobertores
ajudaram a aliviar o frio de diversas pessoas em situação de rua, sendo
distribuídos 150 cobertores no Centro de Acolhida Nova Aparecida e 110
para moradores em situação de vulnerabilidade do Jardim Pântanal.
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3. PROJETO FELICIDADE
Em 2018 foi realizada mais uma festa de debutantes para meninas que
sofrem com câncer, e que celebraram 15 anos de idade.
Elas foram atendidas pelo Projeto Felicidade, esse é o

oitavo ano

consecutivo, que o Instituto Ressoar e o Fiorelo Buffet realizam em parceria
essa festa que traz muita alegria para elas e as famílias.
Os atores Yudi Tamashiro e Grazi Schmitt fizeram parte desta linda festa. Ele
como príncipe e ela como mestre de cerimônia.
O resultado dessa ação é a recuperação da autoestima dessas meninas e até
mesmo cura que aconteceram em algumas edições do evento.
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Em 2018 foram beneficiadas 12 debutantes.
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4. PROGRAMA RESSOAR
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O Instituto Ressoar também está presente na televisão com um Programa
semanal exibido pela Record News que destaca os assuntos mais relevantes
do universo do Terceiro Setor.
O Programa estreou em 2006 e segue até hoje cumprindo com seu principal
objetivo:

ser

uma

revista

eletrônica

que

aborda

temas

como

Responsabilidade Social, Cidadania, Meio ambiente, Inclusão Social e
Cultura.
No ar desde setembro de 2005, o Programa Ressoar é uma revista
eletrônica semanal do terceiro setor que aborda temas como cidadania, meio
ambiente, inclusão social, cultura, presta serviços de utilidade pública,
divulga

práticas

de

sucesso

desenvolvidas

por

institutos,

fundações,

organizações sociais, governos e indivíduos e mostra exemplos de superação
e dedicação a causas sociais.
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No ano de 2018 foram realizadas 41 edições, 218 matérias atendendo mais de 150
associações sem fins lucrativos.
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5. ENTREGA DE CESTAS
No último dia 16/12/18 O Instituto Ressoar em parceria com a Record TV
entregou 46 cestas de natal.
Foram doadas 20 (cestas) para o Centro de Acolhida Porto Cidadão que
atende 100 pessoas em situação de vulnerabilidade.
E 26 (cestas de natal) para o Centro Temporário Raio de Luz que atende 150
pessoas em situação de rua. A doação das cestas com certeza trouxe mais
alegria para a ceia das pessoas que mais necessitam.
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“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho,
a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”.

São Paulo, 07 de Fevereiro de 2019.

___________________________________________________
Instituto Record de Responsabilidade Social - RESSOAR
Beneilton Rodrigues da Silva
Presidente
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