
“O Mackenzie Voluntário é uma iniciativa fabulosa 
do Mackenzie, tem a ver com a sua história, que é 
uma instituição que sempre teve compromisso com a 
responsabilidade social.”
Dr. Hesio Cesar de Souza Maciel
Diretor-Presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie à 
época da realização do Mackenzie Voluntário 2012

“O Mackenzie Voluntário é uma das iniciativas mais 
importantes da nossa instituição, que tem como 
objetivo uma mobilização da comunidade em torno de 
programas sociais, atendendo à meta institucional de sua 
responsabilidade social.”
Prof. Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto
Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Segundo a Teoria da Cor, o contraste é um fenômeno 
cujo o qual podem ser diferenciadas as cores, atendendo 
à luminosidade à cor de fundo sobre a qual se projeta. 
Quando duas cores diferentes entram em contato direto, 
o contraste intensifica as diferenças entre ambas. O 
contraste aumenta quanto maior for o grau de diferença 
e maior for o grau de contato, chegando a seu máximo 
quando uma cor está rodeada por outra1. Geralmente 
tomamos emprestada essa figura para descrever o contato 
de realidades e características diferentes, especialmente 
para realçar a conjunção de diferenças nas diversas 
situações humanas. É exatamente esse contraste que 
gostaríamos de destacar no que apresentamos a seguir: 
o contraste que se dá não nas cores de páginas ou fotos, 
mas na rica e, muitas vezes, inexplicável relação humana.
A cada página você verá diferenças sociais, econômicas 
e outras, reunidas com a finalidade de superar situações 
adversas. Estão lado a lado jovens e idosos, crianças e 
adultos, homens e mulheres, estudantes, profissionais e 
um universo de diferentes pessoas, de regiões diferentes, 
frente a diferentes situações e condições às vezes sub-
humanas, vestindo a mesma camisa e se revestindo 
dos mesmos objetivos e ideais, formando um cenário 
contrastante e simultaneamente belo. São exatamente 

essas características que tornam o Mackenzie Voluntário 
tão relevante. Mais de 33 mil pessoas tão diferentes em 
suas culturas e realidades se unem em torno de um único 
objetivo, a prática do bem, e fazendo isso voluntariamente. 
Aqui manifestamos a nossa gratidão a todos aqueles 
que empenharam para a realização do 9o Mackenzie 
Voluntário. Estamos certos de que “Deus não é injusto 
para ficar esquecido do vosso trabalho”2 e, por essa razão, 
retribuirá conforme a sua justiça e graça a todos os que se 
esforçaram para a realização desse projeto.
Voltando-se à Teoria da Cor, afirma-se ainda, que o efeito 
de contraste é recíproco, ou seja, todas as cores de uma 
composição sofrem a influência das cores com as quais 
entram em contato. Por isso, essa figura se aplica tão 
bem ao que veremos nas próximas páginas. O contraste 
evidenciado nas ações do Mackenzie Voluntário promove o 
bem recíproco, cuja influência é intangível, e os resultados, 
imensuráveis. Só nos cabe, portanto, convidá-lo a conhecer 
o que foi realizado e a se agendar para a 10a edição a 
acontecer nos dias 5, 12 e 19 de outubro de 2013.
Boa Leitura e até o Mackenzie Voluntário 2013!

Rev. Jôer Corrêa Batista
Gerente de Responsabilidade Social e Filantropia do 
Instituto Presbiteriano Mackenzie

“Toda vez que nós doamos, nos entregamos, nos 
sacrificamos voluntariamente por outras pessoas, nós 
estamos refletindo o Deus doador, o Deus voluntário que 
entregou seu filho para nossa redenção. Nesse dia nós 
celebramos a vida e celebramos esse Deus voluntário e 
doador que nos salva.”
Rev. Dr. Augustus Nicodemus Gomes Lopes
Chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie

www.mackenzievoluntario.com.br
5, 12 e 19 de outubro de 2013
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Líder: Mario Francisco F. Valladão
Organização social beneficiada: Projeto Peregrino
Resumo: 20 crianças de 6 e 10 anos de idade do Projeto 
Peregrino vieram ao Mackenzie e assistiram à uma contação 
de histórias bíblicas e depois receberam lanches.
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 43
Demais apoiadores do Mackenzie Voluntário 2012

ABS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, ADOÇARTE, ADRIANA OLIVEIRA LIMA, AGONELLI IND. E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROP. LTDA, AGROTERRA, AHM 
ILUMINAÇÃO, AJ SOUSA XEROX E PAPELARIA, ALEXANDRE & ADRIANO - PRODUÇÃO E FOTOS - SHOW MUSICAL, ANA COSMÉSTICOS, ANDERGRAF, APAS, APCD - ASSOCIAÇÃO 
PAULISTA DE DENTISTAS DE SANTO AMARO, ARMARINHO SAMARA, ARMAZENAR DOAÇÕES, ASSIS PAISAGISMO, ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS, 
AUTO CENTER AUTOMOTIVO, AUTO PEÇAS GUANABARA, BANDEIRANTE (FÁBRICA DE BRINQUEDO), BAR DO ZÉ, BENTLEY, BIGAS ESTACIONAMENTO, BOUTIQUE ACONCHEGO, 
BOZÓ FESTAS, BUFFET ALGO MAIS, BUFFET FEFA FESTAS, CANAÃ - COMUNICAÇÃO VISUAL , CAROLA MINERAÇÃO, CASA DA CONSTRUÇÃO, CASA DAS BICICLETAS, CASA DAS 
TINTAS, CASA DO DRYWALL, CENTRO DE RÁDIO E TV - MACKENZIE, CEP CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO, CET, CIA REAL DE TEATRO, CIMENTOL, CIMPOR, CLÁUDIA 
PANIFICADORA, COLÉGIO ESTADUAL DE ITABUNA, COLÉGIO ESTADUAL GUARACIABA, COMPANHIA DE TEATRO PASÁRGADA, CONDOR HIGIENE BUCAL, CONSTRUFERRO 
- MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COPASA, COROAUTO BATERIAS, CRECHE MUNICIPAL CARMEN PEDROZA, CSZ COMUNICAÇÃO LTDA, CURSO DE CABELEIREIRO DO 
SENAC, DA HORTA ALIMENTOS, DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA, DEPÓSITO DO RICARDO, DIMAS VEÍCULOS, DIRETÓRIO ACADÊMICO - DAMAC, 
DISTRIBUIDORA TRIANGULO, DJ DIEGO RUIZ , DOADORES DA ALEGRIA, DROGASIL, DROGRARIA E PERFUMARIA BRASIL, DUDU LOPES CARRO DE SOM, ECONÔMICA TECIDOS, 
EDITORA LEYA, EL SHADAI ARTIGOS EVANGÉLICOS, ELETRE REDE, ELETROCENTER PRESENTES, EMATER-PA, ESCOLA DE ENFERMAGEM - SÃO BERNARDO UNIDADE VILA 
PROGRESSO, ESCOLA ESTADUAL LUDOVICO DA RIVA, ESCOLA PRESBITERIANA DE ALTA FLORESTA, ESSA (ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS ), EXPRESSO DALVA, FÁBIO 
TORRES GRAFITE, FACULDADE SANTA EMÍLIA DE RODAT-FASER, FÊNIX ENFERMAGEM IPIRANGA, FERBASA, FRIMESA EVENTOS E LOCAÇÕES, GAPC (GRUPO DE APOIO AO 
PORTADOR DE CÂNCER), GF SUPERMERCADOS (JD. PARAISO), GREMIO RECREATIVO E ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE VILA MARIA, GRUPO DE AMIGOS WAL-MART, GS - 
DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS, HELIO KAWAKAMI, HEMOCENTRO MOSSORÓ, HI TECH, HOSPITAL REGIONAL, HOSPITAL SÃO CAMILO E POLICLÍNICA, HOTEL PALACE, HOTEL 
POUSADA ÁGUAS DE CAXAMBU, HUGO MARIUTTI, IDEAL PARK ESTACIONAMENTO, IDEIA FIXA, IGREJA BATISTA CHINESA, IGREJA BATISTA MEMORIAL DE INTERLADOS, 
IGREJA METODISTA WESLEYANA, IGREJA PRESBITERIANA NOVA ALIANÇA, IGREJA PRESBITERIANA DE FELIPE CAMARÃO, IGREJA PRESBITERIANA DE MARAMBAIA, SG, 
RJ, IGREJA PRESBITERIANA DE ORLÂNDIA, IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL NO IPIRANGA, IGREJA PRESBITERIANA DO JARAGUÁ, IGREJA PRESBITERIANA EM MIGUEL 
COUTO, INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA ALFA, INSTITUTO AGRONELLI DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INSTITUTO EMBELLEZE, IRMÃOS PELEGRINE, JLV PRODUÇÕES RJ, JURASSIC 
BUFFET, KIA FESTAS, LAR JESUS ENTRE AS CRIANÇAS, LOJA DA FLÁVIA, LOJA DO BEBÊ, LOJAS PROBEL, LUCON ADVOGADOS, LUVERAN TURISMO, M&S ODOTONTOLOGIA, 
M.MATOS, MARCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MARMORARIA BAEPEDRAS, MERCADÃO DAS MALHAS, MERCADINHO DA PRAÇA, MIGUEL CABELEIREIRO, MILLENIUM 
INFORMÁTICA, MINISTÉRIO EKLESIA, MONTAGEM INDUSTRIAL UNIVERSO, MOSQUERA- DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS, NANCID PRODUTOS DE LIMPEZA, NELSON 
COMPUTADORES, ORACLE, ÓTICA TONON, OUTNETMIDIA, PADARIA EMANUELLE, PANIFICADORA CANELAS, PAPEL & CIA, PARANÁ BEBIDAS, PARQUE DAS ÁGUAS, PELOTINHA 
E SUA TURMA, PINGUIM SORVETES, POLÍCIA FEDERAL DE BRASÍLIA, POLÍCIA FEDERAL DE MANAUS, POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO, PONTO NET INFORMÁTICA, POSTO 
BARBOSA, PREFEITURA DE MANACAPURU - AM, PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU, PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS 
CRUZES, PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL, PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIATABA - SECRETARIA DE SAÚDE, PRINCESINHA TECIDO, PUPPET PARTY BRAZIL, 
QUIPÃO CASEIRO, RÁDIO CIDADE DE COROMANDEL, RÁDIO DIAMANTE, RÁDIO FM 90.3, RÁDIO VERA CRUZ 96,5 FM, RAMOM BRINQUEDOS INFLÁVEIS, RESTAURANTE E 
PIZZARIA STELLET, RESTAURANTE MAMELY - CANTINA DO SEMINÁRIO MACKENZIE, REVOLLUTHON ESCOLA DE CABELEIREIROS, ROBSON VEÍCULOS, RURAL FÉRTIL, RV 
2007 COMÉRCIO, SAGRADOS CORAÇÕES IND. E COM. DE ALIMENTOS, SALÃO DA MARY, SAMUEL QUIRINO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SANFONEIRO GERALDO PINHEIRO DA 
FONSECA, SANTANDER, SCOUT SOUND , SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MANAUS (SEMEC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS - BA, SECRETARIA 
DE SAÚDE MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS - BA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BUERAREMA, SECRETARIAS DE SAÚDE,ASSISTÊNCIA SOCIAL, MEIO AMBIENTE 
E EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA-PA, SESC BAHIA, SESI, SETA ATACADISTA, SETOR JURÍDICO DO BANCO BRADESCO, SICOOB 
BONFIM, SINDICATO DOS MET. DE TRÊS CORAÇÕES, SIQUEIRA NETO ADVOGADOS, SOFTEX, SORRIDENTS, SOS CONSULTORIA EMPRESARIAL, STUDIO LABOURE, SUB-
PREFEITURA DA VILA MARIA, SUCCAR ADVOGADOS, SUPER SACOLÃO, SUPERMERCADO BOM DIA , SUPERMERCADO DO LAR, SUPERMERCADO DO LAR, SUPERMERCADO 
LIDER, SUPERMERCADO LIDER, SUPERMERCADO PAULISTA, SUPERMERCADO PROGRESSO, SUPERMERCADO SANTA CLARA, SUPERMERCADO SOARES MENDONÇA - LOJA 
DA BARONESA, SUPERMERCADOS CARROSSEL E ELDORADO, TEMPERADO VIDRAÇARIA, TGB LOGÍSTICA INDUSTRIAL, TOTAL ALIMENTOS, TRANSPORTADORA VÔO LIVRE, 
UBERCENTER, UFRN, UNIME - LAURO DE FREITAS - BA, UTILAR MÓVEIS, VIA MINAS OUTDOOR, VIDROAC VIDROS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, VILLA BALI - EVENTOS & 
LAZER, VISÃO MUNDIAL, VIVA LER - LIVRARIA CRISTÃ, WILLIE DE OLIVEIRA, WORD PINTURAS E REVESTIMENTOS.
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O Mackenzie acredita que a educação é a principal ferramenta 
para construir um mundo sustentável e melhor, e, por isso, 
investe no trabalho voluntário como parte dessa educação, 
integrando conhecimento e formação de indivíduos para uma 
sociedade mais justa e solidária. Em 2012, como forma de 
dar ainda mais visibilidade a essa mobilização em prol do bem 
promovida pelo Mackenzie Voluntário (MV) - hoje de alcance 
nacional - foi criado o prêmio Destaques Mackenzie Voluntário. 
O prêmio é dividido em 4 categorias, assim dispostas:
Projetos dos Colégios Presbiterianos Mackenzie (CPM) - 
realizados pelos corpos docente e discente ou departamentos 
dos CPMs.

Destaques Mackenzie Voluntário 2012

IV Caxambu fazendo o bem

Projetos da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) - realizados 
pelos corpos docente e discente ou departamentos da UPM.
Projetos do Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM) - realizados 
por colaboradores ou departamentos do IPM. 
Projetos em Parcerias Externas - realizados por Instituições 
da Sociedade Civil e/ou indivíduos sem vínculo direto com o 
Mackenzie.
O prêmio Destaques Mackenzie Voluntário, além de divulgar 
todos os projetos participantes, oferece também a oportunidade 
de avaliar e aperfeiçoar as práticas voluntárias, de forma que, 
nas edições futuras do MV, os líderes sejam estimulados a 
sempre aperfeiçoar seus projetos, buscando o desenvolvimento 
de ações contínuas e de inserção efetiva na comunidade.

mais informações na página 26



Fazer o bem faz bem - pratique! 5

O Prêmio Construindo a Nação foi instituído com o objetivo 
de destacar, valorizar e mostrar como exemplo, para criação 
de referências, as ações que as escolas públicas e privadas 
(inicialmente do ensino médio e agora com a participação do 
ensino fundamental, tecnico e EJA), realizam com a presença 
ativa de seus alunos no diagnóstico e ações práticas de solução 
para problemas das comunidades onde as escolas estão 
situadas.
Criado em 2000 no Estado de São Paulo e ampliado a partir 
de 2006, o prêmio alcançou 25 estados. Até o ano de 2011, 
5.140 escolas de todo o Brasil estão participando, mobilizando e 
envolvendo mais de seis milhões e meio de estudantes.
O prêmio visa, ainda, valorizar o papel do educador no 
processo de formação do seu aluno como cidadão e estimular 
os estudantes a participar ativamente dos projetos de sua 
escola, preparando-os para a vida do país, pela relevância da 
aprendizagem tida na convivência com as demandas sociais das 
comunidades. Visa ainda motivá-lo a se tornar empreendedor e 
participar das soluções que sua comunidade, cidade, estado e 
país demandam.
O Colégio Presbiteriano Mackenzie São Paulo recebeu 2 prêmios por 
meio dos projetos Formatura Solidária - 1o lugar na categoria Ensino 
Fundamental e Cesta Básica - 2o lugar na categoria Ensino Médio.

A semente da alegria 
e esperança

foto: André de Araújo

Fala mulher

Premio Construindo a Nação 2012-2013^

Formatura 
solidária

Cesta 
básica

mais informações na página 8

mais informações na página 8

mais informações na página 23 mais informações na página 15
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CPM Brasília

Suscitar nos alunos o espírito solidário, a criatividade e a 
liderança faz parte dos trabalhos pedagógicos dos Colégios 
Presbiterianos Mackenzie. Neste ano, ao participar de mais 
uma edição do Mackenzie Voluntário por meio de 43 projetos, 
cada aluno conseguiu aprender uma nova lição e reforçar 
valores e princípios de amor ao próximo. Participar das ações 
desenvolvidas no MV faz não só a sociedade mais justa, mas 
também nossas crianças e adolescentes mais compromissados 
e úteis.

Líder: Janice Silva Gennari
Organização social beneficiada: 
Igreja Presbiteriana do Lago Norte
Resumo: O projeto deu continuidade às 
ações já realizadas em outras edições do 
Mackenzie Voluntário, fortalecendo projetos 
educacionais desenvolvidos no Varjão, que 
visam à educação por meio da arte, do 
apoio pedagógico e da inclusão digital.

De mãos dadas com o Varjão

40

685

2 ações

crianças

Assistência

Abraçando 
a Escola Mauro Lobo

Líder: Esther Miryan Duarte Lopes
Resumo: O projeto teve início em 
fevereiro de 2012, com a sensibilização 
da comunidade mackenzista e do entorno 
do Colégio para arrecadação de materiais 
diversos, como material escolar, livros 
literários, roupas e calçados de crianças e 
adultos, cestas básicas e remédios para 
atender a Escola Mauro Lobo, em Manaus 
- AM. As doações foram enviadas por avião 
da Polícia Federal para a 
escola, em agosto e 
novembro.

100

225

3 ações

crianças
jovens 
adultos

Assistência

Líder: Illa Maria Camargo Guimaraes
Resumo: O projeto atendeu as 
necessidades das crianças no que diz 
respeito a roupas, calçados, material 
de higiene pessoal e material escolar. 
Além disso, promoveu uma manhã de 
brincadeiras e alegria. 

Amigos do Lar Betel 105

427

2 ações

crianças

Assistência

Colégios Presbiterianos Mackenzie

voluntários 
cadastrados

1.956 projetos
realizados

8
beneficiados

diretos estimados

2.745

CPM Tamboré

voluntários 
cadastrados

2.883 projetos
realizados

14
beneficiados

diretos estimados

6.095

CPM São Paulo

voluntários 
cadastrados

7.186 projetos
realizados

21
beneficiados

diretos estimados

5.892

CPM Brasília
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Líder: Carlos Eduardo Oliveira
Organização social beneficiada: 
Lar da Criança de Brasília
Resumo: O projeto utilizou o laboratório 
do Colégio Presbiteriano Mackenzie para 
produzir materiais de limpeza feitos a partir 
de óleo de soja usado, arrecadado pelos 
voluntários. Os produtos foram doados a 
uma creche.

Bola de sabão

100

162

2 ações

crianças

Assistência
Meio Ambiente

Líder: Fernando Marques Haltenburg
Organização social beneficiada: 
Centro de Ensino Fundamental 01
Cidade Estrutural 
Resumo: Foi realizada uma festa em 
comemoração ao dia da criança, durante a 
qual foram oferecidos brinquedos infláveis. 
Uma turma de voluntários ficou encarregada 
da animação. Ofereceu-se um lanche com 
cachorro quente, livros paradidáticos e tênis, 
de forma a melhorar a prática esportiva de 
alguns alunos carentes.

O amanhã da alegria 2.040

27

5 ações

crianças
jovens

Educação 
Assistência

Líder: Ana Paula Barbosa Barrenechea
Organização social beneficiada: 
Hospital Regional do Paranoá
Resumo: O projeto atendeu crianças 
internadas no Hospital Regional do 
Paranoá, por meio de doações de materiais 
pedagógicos, de artes e da apresentação de 
uma peça teatral.

Classe hospitalar do Paranoá 100

20

1 ação

crianças

Educação

Líder: Shirlesio da Cunha
Resumo: O projeto desenvolveu melhorias 
na área denominada Chácara do Mackenzie. 
Além disso, realizou a doação de hortaliças 
e tubérculos à comunidade e promoveu 
atividades de aprendizagem sobre o 
uso de plantas medicinais, 
minhocultura, húmus, 
compostagem etc.

Praticando o bem na horta

160

160

2 ações

jovens
adultos

Assistência
Meio Ambiente

Líder: Carla Giovana de B. Pacheco
Organização social beneficiada: 
Lar dos Velhinhos Francisco de Assis
Resumo: Os alunos do 5º ano do Ensino 
Fundamental com suas famílias visitaram 
um abrigo de idosos, realizaram atividades 
com cânticos e mensagens e fizeram a 
entrega de algumas doações: 130 pacotes 
de fraldas geriátricas e 15 caixas de luvas 
para procedimentos. 

Renovando a vida

100

250

2 ações

idosos

Assistência
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crianças 
jovens
adultos
idosos

Líder: Josué Alves Ferreira
Organização social beneficiada: 
Projeto Geração Vida Nova
Resumo: O projeto proporcionou às 
crianças do Abrigo Sol e Vida um final de 
semana agradável e divertido, com muita 
alegria e interação com outras pessoas. 

Acampamento do bem

130

40

4 ações

crianças
jovens

Assistência
Meio Ambiente

Líder: Kiria Barbosa e Silva
Resumo: O projeto envolveu todos os 
agentes educacionais das unidades da 
Educação Básica do CPM São Paulo. Os 
voluntários deram suporte logístico aos 
diversos projetos do Colégio.

Auxiliares do bem 130

42

2 ações

Assistência

Líder: Michelle Razuck Arci
Organização social beneficiada: 
Lar Batista das Crianças
Resumo: Por meio da reforma e decoração do 
Lar Batista de Crianças, o projeto proporcionou 
para as crianças e adolescentes do abrigo um 
lugar mais harmonioso e pedagógico para a 
execução das atividades.

Formatura solidária

492 4 ações30
crianças Assistência

CPM São Paulo

Líder: Samuel Nobrega Cortinas
Organização social beneficiada: Top Clean
Resumo: O projeto beneficiou com cestas 
básicas os colaboradores da Top Clean, 
empresa contratada pelo Mackenzie para 
limpeza geral.

Cesta básica

jovens
adultos

200 60

3 ações

Líder: Siomara Felomeno de Carvalho
Resumo: O projeto arrecadou alimentos não perecíveis 
que foram doados ao projeto Acampamento do Bem.

Faça a diferença

556 1 ação130
crianças Assistência

Assistência
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Líder: Cilmara Ferrari Perez
Resumo: os alunos da Educação Infantil 
e seus familiares foram convocados a 
participarem da Campanha de Arrecadação 
de Gêneros Alimentícios Amigos do 
Bem, ação social de apoio à Capelania 
da Educação Básica que promove 
acampamentos evangelísticos junto a 
crianças de comunidades carentes.

Amigos do bem 100

173

1 ação

crianças

Assistência

Líder: Marcia Cristina de Lima
Organização social beneficiada: 
Igreja Presbiteriana de Higienópolis
Resumo: O projeto desenvolveu atividades 
de forma a democratizar o acesso de crianças 
à prática esportiva e de lazer, promovendo 
sua inclusão social e o aprimoramento do seu 
desenvolvimento psicomotor.

Alfabetização e reforço escolar

10

2

1 ação

crianças

Educação 
Esporte

Líder: Lourenzo Guidoni Maragni
Organização social beneficiada: 
Rede Rua - Refeitório Penaforte
Resumo: Os alunos voluntários 
arrecadaram as doações e montaram 74 
kits de higiene pessoal. Compraram 140 
lanches, 25 litros de suco e 80 pacotes 
de biscoitos. No Refeitório Penaforte, da 
Rede Rua, atenderam os moradores de rua, 
ouviram suas histórias, serviram os lanches, 
entregaram os kits e organizaram o refeitório.

Ensino médio em ação

70

676

3 ações

jovens
adultos
idosos

Assistência

Líder: Maria Ignez Godoy Giandalia
Organização social beneficiada: 
Igreja Presbiteriana Independente Vida Nova
Resumo: 2.500 pessoas contribuíram 
na doação de bolos e doces e na compra 
de alimentos. Houve participação efetiva 
dos alunos do Colégio nas apresentações 
artísticas, além de trabalharem 
voluntariamente nas barracas. A 
arrecadação financeira líquida foi destinada 
a 3 projetos sociais: Missão Cena, Projeto Desafio e 
Cecom/AEB, que receberam a doação em um ato público.

Festa em família

500

1.759

1 ação

jovens
adultos
idosos

Assistência

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Líder: Yon Morato Ferreira da Costa
Organizações sociais beneficiadas: 
Estação Bem Estar e Lar Abrigo ASEESP, 
imediações 
Resumo: O projeto demonstrou o amor 
cristão oferecendo aos moradores do 
bairro do Ipiranga - SP e à população 
carente do entorno espaço para cultura, 
arte, atendimento médico, orientação 
odontológica, lazer e beleza, com 
maquiagem e manicure. Os voluntários 
exerceram sua cidadania fazendo o bem.

Dia amigo 600

168

6 ações

Assistência
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crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Líder: Isac Almeida da Silva
Resumo: Realizou-se uma apresentação 
beneficente de Canto Coral e orquestra 
em prol de instituições de abrigos de 
moradores de ruas. Além de arrecadar 
alimentos e produtos de higiene 
pessoal, a apresentação transmitiu aos 
espectadores, a mensagem 
genuina do Natal de Cristo.

Natal solidário 800

69

1 ação

Assistência

Líder: Tania Calazans Silva Dimbarre
Resumo: Os alunos do Colégio Presbiteriano 
Mackenzie realizaram uma exposição de 
trabalhos, cujo tema foi a Sustentabilidade. 
Os voluntários apresentaram os trabalhos aos 
visitantes, enfatizando a importância da 
Sustentabilidade em nossa vida.

Mostra solidária

300

31

1 ação

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Educação
Cultura

Líder: Glecia Florencio Galvao Lima
Organização social beneficiada: 
Clinica Terapêutica Temperança e Saúde
Resumo: Os voluntários participaram da 
reunião mensal das visitas aos internos 
da Clínica Terapêutica Temperança e 
Saúde, quando entregaram as doações de 
alimentos.

Resgatando vidas libertando das drogas

42

37

2 ações

jovens
adultos

Assistência

CPM São Paulo

Líder: Elaine Leite Herndl
Organização social beneficiada: 
Centro de Convivência Otoniel Motta (CECOM)
Resumo: O projeto GIMACK arrecadou 
alimentos e produtos de higiene e limpeza, 
além de proporcionar um dia diferente e 
agradável aos idosos do CECOM.

X GIMACK 
gincana mackenzie solidário

idosos
100

555

2 ações

Assistência

Líder: Maria Aparecida F da Silva
Resumo: O projeto contou com várias ações como: 
contação de histórias, brincadeiras e distribuição do lanche 
e algodão doce para as crianças e moradores do bairro 
Polvilho, em Cajamar.

Semear - plantando esperança e 
resgatando vidas para a vida

200
crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

76

3 ações

Assistência
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Líder: Jonas Nogueira Junior
Organização social beneficiada: 
E.E. Arthur Guimarães
Resumo: O projeto propiciou às crianças 
da E.E. Arthur Guimarães a possibilidade de 
assistirem ao show do grupo Patati Patatá. 
Promoveu, também, campanhas de doação 
de brinquedos novos e usados, que foram 
distribuidos às crianças de abrigos diversos. 

Mackdiafeliz com Patati Patatá

500

14

1 ação

crianças

Educação
Cultura

Líder: Ana Paula Castilho da Rocha
Organização social beneficiada: 
Casa do Aconchego
Resumo: Os alunos da Educação Infantil e 
do Ensino Fundamental promoveram uma 
arrecadação de leite em pó e achocolatado. 
As doações foram entregues à Casa do 
Aconchego, com a participação dos alunos.

Páscoa solidária 100

556

1 ação

crianças

Assistência

Líder: Giselle Machado Pires Nunes
Organização social beneficiada: 
Associação Lar Shekina
Resumo: O projeto beneficiou os 
integrantes da associação com doações de 
material de higiene pessoal e produtos de 
limpeza. Houve a participação do Coral Lar 
Shekinna e um gostoso lanche foi oferecido. 
Houve ainda uma apresentação do teatro 
de bonecos “Puppet Party Brazil” e a 
celebração de um culto de gratidão. 

Sem movimento, mas não sem limites

50

52

3 ações

pessoas com 
necessidades 
especiais

Assistência

Líder: Eliane Borges Cheloni
Organização social beneficiada: 
Igreja Evangélica A Vóz do Espírito Santo
Resumo: O projeto atendeu a população 
adulta da comunidade do Jd. Aurora 
oferecendo testes de glicemia, pressão 
arterial e hepatite. Foram realizadas 
também atividades lúdicas com as crianças 
e houve distribuição de textos sobre saúde 
e higiene.

Vida plena com saúde, alegria e paz

400

24

7 ações

crianças
adultos

Assistência

jovens
adultos

Líder: Ruth Blaud Pomar
Resumo: Os voluntários criaram um 
espaço de arte sustentável.

Voluntários da arte 
(na Alameda do EF II)

500

45

3 ações

NI *

*não informado

crianças 
jovensLíder: Rita Elisa C Vianna Temple

Resumo: Os livros e uniformes 
arrecadados nas diferentes unidades da 
Educação Básica do Mackenzie foram 
encaminhados à Capelania, que coordenou 
a sua distribuição junto ao público 
necessitado.

Banco de livros e uniformes 1.000

1.759

2 ações

Assistência
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Líder: Renata Chachian Costa
Organização social beneficiada: 
EMEF Julio Gomes Camisão
Resumo: Os alunos da EMEF Julio Gomes Camisão 
e os voluntários do projeto levaram as mães 
beneficiadas pela ONG SEIVA que ainda estão 
amamentando para uma sessão de cinema com som 
reduzido e luz ambiente. Os voluntários 
auxiliaram nos cuidados com os bebês para que as 
mães pudessem desfrutar de um momento de lazer.

CineMack para o Seiva Vidas

30

28

2 ações

adultos

Assistência
Cultura

Líder: Maria Antonia Novicov Andrade
Organização social beneficiada: 
Instituição Beneficente Zulmira Diógenes e 
Américo Ferreira
Resumo: O projeto arrecadou 470 kg de 
alimentos não perecíveis e 959 litros de leite 
longa vida, que beneficiaram o orfanato, que 
recebeu ainda a doação de uma televisão 
de 32 polegadas, 8 ventiladores, 1 cômoda 
e material para a reforma da garagem. 
Todas as crianças receberam um kit com roupa, calçado e 
um brinquedo. O projeto promoveu também oficinas (pintura 
de 30 camisetas e confecção de cadernos de receita 
com técnicas de scraapbook) com o objetivo de reverter 
o material produzido em verba para a instituição, além de 
promover uma festa de confraternização.

Ação e cidadania

25

38

1 ação

crianças
jovens

Assistência

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Líder: Luiz Aparecido dos Santos
Resumo: Os alunos da Educação Básica 
participaram da campanha de arrecadação 
de itens diversos (cestas básicas, produtos 
de higiene, limpeza, livros etc) atendendo aos 
diversos projetos promovidos pelo colégio.

Nos projetos Tamboré - eu 
também sou voluntário - II

2.057

2.001

4 ações

Assistência

CPM Tamboré

Líder: Marcelo Silveira de Almeida
Resumo: O projeto levou ao campus 
Alphaville 90 adolescentes de 14 anos 
da E.E. Rita de Jesus para uma manhã 
muito especial. Após o café da manhã eles 
foram divididos em 4 grupos para jogarem 
basquete, handebol, vôlei e futebol. O dia foi 
encerrado com um delicioso almoço.

Mack recreação VI

120

23

2 ações

crianças
jovens

Assistência
Esporte
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Líder: Christiane Baccarini M Zanin
Organização social beneficiada: Casa da passagem São Lázaro
Resumo: Foram doados 420kg de ração, 50 litros de 
produto de limpeza, algumas coleiras e biscoitinhos para 
os cachorros. O dia foi finalizado com uma confraternização 
entre os voluntários.

Adote um focinho
176

40

4 ações

Meio Ambiente

Doar sangue = doar vida
150

323

2 ações

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Saúde
Assistência

Líder: Debora Regina Rosas Hochheim
Organização social beneficiada: 
Associação Beneficente Comunidade 
de Amor Rainha da Paz
Resumo: Promoveu-se uma festa para 
aproximadamente 400 pessoas (crianças 
atendidas na associação e seus familiares). 
Contou-se com a apresentação do coral 
voluntário “Quintal da Vovó” e da contadora 
de histórias, Edna, da Editora Globo.

Eu tenho um amigo especial V

150

55

2 ações 

pessoas com 
necessidades 
especiais

Assistência

Líder: Olga Bosniac
Resumo: O projeto acontece desde o 1º Mackenzie 
Voluntário e, nesta edição, foram platadas 100 mudas, com 
o objetivo de alimentar pássaros e pequenos animais que 
vivem na mata nativa. 

Frutas pros bichos
3.000

49

6 ações

Meio Ambiente

Líder: Telma Portugal Pereira
Organização social beneficiada: 
Casa de Repouso Maria da Glória
Resumo: Os idosos da casa de repouso 
foram beneficiados com doações de fraldas 
geriátricas, lenços umedecidos e roupas. 
Os funcionários da casa receberam uma 
lembrança, como forma de reconhecimento 
pela importância de seu trabalho. 

Ação & amor

30

27

1 ação

idosos

Assistência

Líder: Matilde Maria P Batatinha
Resumo: Na 6ª edição deste projeto em parceria 
com Hemocentro da Santa Casa, os voluntários 
participaram da doação de sangue e cadastro para 
o Registro de Doadores de Medula Óssea (REDOME) 
e para a Associação de Medula Óssea (AMEO).
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Líder: Leandro Oliveira da Silva
Resumo: Proporcionou-se a adultos e idosos que nunca 
utilizaram recursos de informática a possibilidade de 
conhecer o computador, suas principais funções na 
sociedade atual e seus recursos mais utilizados.

InDiCo - Inclusão Digital na Comunidade
50

17

2 ações

adultos
idosos

Educação
Assistência

Líder: Lucimara Leite Machado Soriano
Resumo: Promoveu-se a integração entre voluntários 
e pessoas com deficiência visual, aliando uma ação de 
fazer o bem, sem olhar a quem. É maravilhoso saber que o 
objetivo do projeto foi realizado com êxito pela satisfação 
quando demostrado no sorriso do beneficiado. 

Maneiras de se encantar com o mundo 
interagindo com as diferenças

60

199

3 ações

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Assistência
Cultura

Líder: Lilian Maria G Ferraz Carvalho
Organização social beneficiada: Casa Resgate e Vida
Resumo: Entregaram-se cestas básicas para a Casa Resgate 
e Vida, entidade que cuida de moradores de rua. Os voluntários 
tiveram um momento de integração com os moradores da 
casa, cantando hinos de louvor e fazendo uma oração. 

Resgatando a cidadania VI
100

27

2 ações

adultos

Assistência

Líder: Rosa Isabel Miziara Bezerra
Organização social beneficiada: 
Associação Sítio Agar
Resumo: A visita à Associação Sítio 
Agar teve apresentação de um mágico, 
brincadeiras, entrega de doações e um 
café caprichado de encerramento.

Sítio Agar

47

21

1 ação

crianças
jovens

Assistência

CPM Tamboré

Líder: Eliana Ferreira Rosa
Organização social beneficiada: 
ONG Grupo Afago
Resumo: Entregaram-se doações para a 
Escola Estadual Walter Negrelli, em Osasco, 
onde aconteceu o bazar da ONG Grupo 
Afago e o encerramento do curso com as 
gestantes adolescentes, que receberam kits 
completos de enxoval. A confraternização 
finalizou-se com um lanche.

Gesto de amor

100

35

2 ações

jovens

Assistência
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Universidade Presbiterina Mackenzie

359

2 ações

500
crianças
jovens
adultos

Assistência

Mimadas ou mimosas... 
mulheres...

192

11 ações

800
crianças
jovens 
adultos
idosos Assistência

Líder: Maria Manuela Alves Maia
Organização social beneficiada: 
Vila Mimosa
Resumo: O projeto teve como principal 
objetivo trabalhar a prevenção à violência 
doméstica contra as mulheres. Também 
realizou ações na área da Saúde, 
Assistência Odontológica, prevenção de D.S.T, aplicação 
de flúor em crianças, informações sobre legislação do 
trabalho, atendimento jurídico, administrativo, oficinas 
educativas e música.

Fala mulher
Líder: Clerio Marcos 
Batista Vieira
Organização social 
beneficiada: 
Associação Fala Mulher
Resumo: 
O projeto promoveu a 
conscientização sobre 
a importância da discussão de temas relacionados à 
“Violência contra a Mulher” no âmbito público e privado, 
por meio da arrecação de doações que foram entregues à 
ONG Fala Mulher, de forma a ajudar sua manutenção.

Moradores de rua
Líder: Elenice Aparecida Borges
Resumo: O projeto arrecadou fundos para 
compra de alguns itens, que compuseram 
um kit com alimentos e roupas. A intenção 
foi, além de alimentar fisicamente os 
moradores de rua, levar a palavra de Deus, 
que alimenta o espírito.

jovens
adultos
idosos

300 158

3 ações

Assistência

voluntários 
cadastrados

4.275 projetos
realizados

48
beneficiados

diretos estimados

13.359

A Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) tem 
notoriedade por sua qualificação e diversidade dos cursos 
que buscam sempre ampliar e disseminar o conhecimento. 
Além disso, a academia busca utilizar em prol da sociedade 
o conhecimento construído. Assim, a participação da UPM 
no Mackenzie Voluntário vem ao encontro de sua missão e 
ajuda a fortalecer ainda mais o espírito e a conscientização 
de cidadãos dos docentes e discentes. 
Fomentar a comunidade acadêmica a participar de 
ações sociais, seja como líderes seja como voluntários, 
promove o acesso ao conhecimento e à responsabilidade 
compartilhada diante das desigualdades sociais.
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Líder: Eleni Dumas Neves
Organização social beneficiada: Centro Recreativo Fauzi Racy
Resumo: Os voluntários convidaram a comunidade para 
apresentação do espaço como uma opção de lazer para as 
crianças. Dessa forma, o projeto conseguiu afastar crianças 
e adolescentes das ruas, e não só neste dia, já que o 
trabalho não se restringiu apenas ao Mackenzie Voluntário.

Centro Recreativo Fauzi Racy

78

7 ações

250
crianças
jovens
adultos

Educação
Assistência

Líder: Edgard José Carbonell Menezes
Organização social beneficiada: Missão CENA
Resumo: Os voluntários visitaram as instalações do projeto 
CENA, instituição que envolve a temática das drogas e 
outros tipos de dependência, onde puderam conhecer 
o processo de atendimento aos beneficiários. Também 
realizou doação de mantimentos para a instituição.

Ação projeto CENA

80

2 ações

100
crianças
jovens
adultos

Educação
Assistência

Líder: Elaine Leite Herndl
Organização social beneficiada: Centro Presbiteriano 
Humanitário de Ação Social
Resumo: Ofereceram-se palestras para jovens e adultos 
sobre doenças sexualmente transmissíveis (DST/AIDS). 
Houve também ações educativas, com teatro para crianças, 
aferição de pressão arterial e dosagem de glicemia.

Cuidando da saúde

crianças
adultos

160 24

3 ações

Saúde

Líder: Carlos Henrique Merlo Cremonesi
Organização social beneficiada: 
Lar dos Velhinhos de Campinas
Resumo: O projeto realizou a doação dos 
alimentos angariados no decorrer do ano 
até o seu acontecimento. Foi realizado um 
bingo para os idosos, que receberam muitos 
brindes, prêmios e um lanche especial.

Aos mestres, com carinho

50

21

3 ações

idosos

Assistência

Líder: Silvio Cesar de Souza
Organização social beneficiada: 
Casa Modelo de Apoio a Criança com Câncer 
(CAMACC)
Resumo: O projeto contribuiu com 
doações à CAMACC, que recebe crianças 
para o tratamento de câncer do Brasil 
inteiro. Lá elas recebem todos os 
cuidados necessários para serem 
atendidas nos grandes hospitais 
de São Paulo.

CAMACC (Casa Modelo de Apoio a 
Criança com Câncer)

35

168

6 ações

crianças
jovens
pessoas com 
necessidades 
especiais

Assistência

Líder: Marcos Vinicius Alves de Barros
Organização social beneficiada: Lar Batista
Resumo: Os voluntários desenvolveram diversas atividades 
e brincadeiras, como futebol, vôlei e pega-pega, e o evento 
terminou com uma grande confraternização com muitos 
salgadinhos, refrigerantes, bisnaguinhas e chocolate.

Criançada do Lar Batista!

crianças
pessoas com 
necessidades 
especiais

100 14

5 ações

Assistência
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Líder: Antonio Fernando Barbosa de Souza
Resumo: O projeto proporcionou à comunidade local 
atividades diversas, como corte de cabelo, manicure, 
orientação jurídica, exame de vista, palestras diversas, 
medição de pressão arterial, glicemia e IMC.

ADF cidadania

30

8 ações

200
crianças
jovens
adultos
idosos Assistência

Líder: Edson de Almeida Rego Barros
Resumo: Ocorreram demonstrações da proposta do 
software Alice, que mostra às crianças e jovens o verdadeiro 
potencial dos computadores, e que foi criado para alunos 
do ensino médio interessados nos cursos de Engenharia e 
Computação. Algumas demonstrações foram desenvolvidas 
no laboratório da Engenharia Elétrica e outras foram 
desenvolvidas na Faculdade de Computação e Informática. 

Alice Brasil

20

2 ações

100
crianças
jovens
adultos

Educação

Líder: Camilla Piasentine Lopes
Resumo: O projeto promoveu um dia 
especial para as crianças do Jardim Sta. 
Eudóxia, em Campinas - SP, que contou com 
música, teatro, brincadeiras, doação de 
livros, bazar de roupas, orientação de saúde 
bucal e higiene, palestras e um lanche.

Dia da alegria 100

20

5 ações

crianças

Assistência

Líder: Agnaldo dos Santos Mota
Organização social beneficiada: 
Igreja Presbiteriana do Jardim Regina
Resumo: O projeto arrecadou alimentos 
e realizou campanha de doação 
de sangue, apoiando a Associação 
Beneficente Betsáida (creche, 
orfanato e casa de passagem) e 
também ao Hospital São Camilo. 

Arrecadação de alimentos

600

97

3 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Assistência

Líder: Francisco Miguel Cavalcante
Resumo: Com a realização da campanha “Doar faz bem!” 
foi incentivada a doação de sangue para o Hemocentro 
da Santa Casa de São Paulo, tendo em vista a grande 
necessidade de doadores de sangue que esta entidade 
necessita e o baixo volume de doadores que possui 
atualmente em relação a demanda. 

Doar faz bem!

jovens
adultos

300 117

1 ação

Saúde

crianças

Líder: Evelize Welzel
Resumo: O projeto arrecadou 
livros infanto-juvenis para posterior 
doação a uma casa abrigo.

Doando cultura 40

16

1 ação

Educação

Líder: Andre Luiz Polzer
Resumo: Realizou-se a arrecadação de 
material eletrônico (e-lixo), que foi doado 
para uma cooperativa, além da distribuição 
de panfletos explicativos, ressaltando a 
importância da reciclagem do material 
eletrônico, com vista à conscientização 
sobre descarte responsável deste material.

Engenharia verde: 
reciclando eletrônicos

jovens
adultos

100

25

2 ações

Meio Ambiente
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Líder: Jussara de Souza Rosendo
Organização social beneficiada: HEMORIO
Resumo: As ações ocorreram de 15 de outubro 
a 14 de novembro de 2012, período em que 
os alunos compareceram ao Hemocentro Rio e 
realizaram a doação de sangue.

Doe sangue e faça o bem... 800

26

1 ação

Saúde

jovens
adultos

Líder: Dalila Dorta Rocillo
Resumo: Os voluntários da Cia Real de 
Teatro apresentaram a peça GRAN 
CIRCO REAL, com brincadeiras e 
músicas, entretendo as crianças e 
ensinando mais da palavra de Deus. 

Contação real de histórias

100

18

2 ações

crianças

Educação
Assistência

Líder: José Aparecido Ferreira Lopes
Resumo: Por meio do saber da filosofia 
promoveu-se a oportunidade da interação 
da comunidade universitária com diferentes 
etnias, a fim de estimular a aprendizagem 
da cultura e as contribuições étnicas na 
formação da comunidade Mackenzista.

Filosofia & cidadania 2012 100

20

1 ação

Assistência
Cultura

Líder: Maxwell Pinho da Silva
Resumo: 360 crianças da Comunidade 
Jardim São Luís foram beneficiadas com 
apresentação de teatro, dança e música. 
O projeto também conseguiu arrecadar 
brinquedos, roupas, produtos de higiene e 
doces, que foram distribuidos às crianças.

Compartilhadores de sorrisos

360

15

3 ações

crianças
jovens

Saúde
Assistência

crianças
jovens
adultos

Líder: Micael da Silva
Organização social beneficiada: 
Praça Bernardino de Campos
Resumo: Foram realizadas diversas 
atividades recreativas com as crianças, 
como: gincanas, jogos de futebol, 
basquete e dança. Houve, ainda, 
distribuição de brindes, pipoca, algodão 
doce, bolo, bolacha, sorvete e doces. 

Fazendo a diferença 400

85

4 ações

Assistência

Líder: Ana Paola S. Chiodo Soler
Organização social beneficiada: 
Casa da Criança Excepcional Maria Maia
Resumo: Os voluntários realizaram a 
arrecadação e entrega de alimentos e 
material de higiene pessoal para as crianças 
e idosos internados na Casa Maria Maia e 
Grupo Vida Brasil, além de realizarem uma 
festa.

Fisioterapia solidária em Barueri e região
100

56

2 ações

crianças
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Assistência

Brincando evangelizando
(resgatando brincadeiras tradicionais)

100

81

4 ações

crianças
jovens

Assistência

Líder: Maria do Carmo Xavier de Souza
Resumo: Foi realizada uma festa para 
as crianças residentes do bairro da Igreja 
Batista em São Paulo, com algodão doce, 
maçã do amor, pintura de rosto, palestra de 
cuidados ao corpo, prevenção a 
doenças, momento com música 
e lanche.
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Educação além fronteira

Líder: Andreia Oliveira Pinto
Organização social beneficiada: 
Centro Comunitário Bento Bicudo
Resumo: Em São Leopoldo - RS aconteceu 
uma competição esportiva com equipes 
universitárias de todo o Brasil e da América 
Latina e, para promover e potencializar o 
espirito cidadão, cada esportista contribuiu 
com 1 kg de alimento não perecível, que foi 
doado a 2 instituições sociais.

Copa Unisinus

500

110

2 ações

adultos

Esporte
Assistência

Líder: Roseli Fernandes Lins Caldas
Organização social beneficiada: 
Rede Social Vila Buarque
Resumo: O projeto foi fruto da integração 
entre o Programa MackVIDA e o CCBS 
(representado por alunos e professores dos 
cursos de Biologia e Farmácia). As principais 
atividades foram: oficina de pocket horta, 
com orientações para plantação de horta 
caseira de temperos em garrafas pet; oficina 
de brinquedos, com materiais recicláveis 
e sucatas, ensinando-se sustentabilidade 
ambiental; contação de histórias; lanche e 
brincadeiras com as crianças. 

Dia da criança na praça

Líder: Amanda Pereira Barbosa
Organização social beneficiada: 
Associação Presbiteriana de Filantropia de 
Piracicaba
Resumo: A comunidade universitária 
envolveu-se com os beneficiários da ONG 
que, em sua maioria, são portadores de 
sindrome de Down. Os voluntários 
doaram alimentos e promoveram 
atividades recreativas.

Crescer praticando o bem

150

51

5 ações

crianças
jovens
pessoas com 
necessidades 
especiais

Assistência

crianças
jovensLíder: Eliane Theodoro Ferreira

Resumo: O projeto distribuiu roupas 
e alimentos, fazendo a pintura do 
chão e paredes da sede da instituição 
beneficiada, bem como a organização 
da brinquedoteca e da biblioteca. 

Jovem e cidadania 60

124

5 ações

Assistência

1.000

94

11 ações

crianças
jovens
adultos

Assistência

200

59

3 ações

crianças
adultos

Educação
Assistência
Meio Ambiente

Líder: Dídimo Freitas
Organização social beneficiada: 
Centro Educacional Presbiteriano - Concepcion
Resumo: Atividades de saúde e integração 
foram oferecidas às pessoas do Centro 
Educacional Presbiteriano - Concepcion, 
além de apresentações musicais e culturais, 
cultos, atividades esportivas, brincadeiras e 
atividades de pintura.
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Líder: Edivania Medeiros Cipriano
Resumo: O projeto utilizou o esporte para 
contribuir com o desenvolvimento integral 
de crianças e adolescentes. Realizou ainda 
bazar beneficente, atividades recreativas, 
campeonato esportivo, apresentação 
musical/teatral, corte de cabelo e 
distribuição de alimentos.

Meninos VP 300

36

7 ações

Assistência
Cultura
Esporte

Jogos de reciclagem: uma brincadeira 
levada a sério

50

21

1 ação

crianças

Educação
Meio Ambiente

Líder: Irinete Maria dos Santos Silva
Organização social beneficiada: 
Associação para crianças com multiplas 
deficiencias (AHMISA)
Resumo: O projeto realizou entrega 
de doação de alimentos e promoveu 
atividades recreativas para crianças 
surdas, com contação de histórias infantis 
e apresentação musical interpretadas 
por meio da Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS).

Fazendo o bem à AHMISA

190

93

4 ações

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Assistência

crianças
jovens
adultos

Líder: Thiago Mignella de Melo
Organização social beneficiada: 
Fundação Comunidade da Graça
Resumo: Houve apresentação musical de 
bandas e artistas que apoiaram a causa 
do voluntariado em prol da arrecadação de 
alimentos e roupas. O projeto beneficiou a 
Fundação Comunidade da Graça, que auxilia 
mulheres em fase de gestação, crianças/
adolescentes e suas famílias, visando 
proporcionar melhor qualidade de vida 
àqueles que necessitam de ajuda.

Música pela vida 500

49

2 ações
Assistência
Cultura

Líder: Esmeralda Rizzo
Resumo: O projeto arrecadou 
aproximadamente 400 livros infantis, que 
foram doados para implementação de uma 
biblioteca, no projeto “Vidas em Jogo”, da 
Associação Evangélica Beneficente (AEB) 
que atende o público infanto-juvenil, no 
bairro do Capão Redondo - SP.

Muralha cultural 2.000

25

1 ação

crianças
jovens
adultos
idosos

Educação
Assistência

crianças
jovens
adultos

Líder: Patrícia Fiorino
Organização social beneficiada: 
Rede Social Vila Buarque, Praça Rotary 
Resumo: O projeto realizou uma ação para 
conscientização sobre a reciclagem de 
materiais de uso doméstico. Foi utilizado 
material reciclado, previamente trazido 
pelos alunos da graduação, e os voluntários 
ensinaram as crianças que estavam na 
praça a montar diferentes brinquedos com 
esse material. 

Líder: Fátima Maria Motter Magri
Resumo: Os beneficiados tiveram a pressão arterial aferida, 
além de receberem orientação sobre a prevenção do 
diabetes e hipertensão. 

Educação e saúde

40

3 ações

300
crianças
adultos
idosos

Saúde



Fazer o bem faz bem - pratique! 21

Ressocializar sem preconceito

jovens
adultos
idosos

Líder: Sérgio de Souza Zocratto
Resumo: O projeto ofereceu assessoria 
jurídica à população, de forma a levar aos 
beneficiários o necessário conhecimento e 
entendimento dos seus direitos e das suas 
obrigações no convívio em sociedade.

Orientações jurídicas 
Cezar de Souza

100

10

3 ações

Assistência

Líder: Cleidinei Martins
Organização social beneficiada: 
Creche Amor ao Próximo
Resumo: O projeto teve como objetivo levar 
às crianças a palavra de Deus de uma forma 
sutil e criativa, com apresentação teatral e 
fantoche. Foi servido um lanche e a festa foi 
finalizada com fantoches e com entrega dos 
presentes personalizados a cada criança.

Não deixe o sonho morrer VII, sempre

200

216

4 ações

crianças
jovens

Assistência

jovens
adultos
idososLíder: Débora de Lima Silva

Resumo: Foi oferecido 
curso de curto prazo por 
voluntários na área de 
Auxiliar Administrativo/
Comercial. 

Profissionalizando sousas 50

20

2 ações

Educação

Líder: Guilherme Nunes de Souza Brito
Resumo: O projeto organizou um 
campeonato desportivo para promover a 
solidariedade junto aos alunos atletas do 
Mackenzie. Com as inscrições, conseguiu-se 
arrecadar cerca de 1.163 kg de alimentos 
que beneficiaram 2 instituições sociais, uma 
de São Paulo e a outra de Carapicuíba.

Praticando esporte do bem, 
comemorando os 142 anos do Mackenzie

NI*

930

2 ações

adultos

Assistência
Esporte

Líder: Horácio Bernardo Rosário
Organização social beneficiada: 
Centro Presbiteriano Humanitário de Ação 
Social (CEPHAS)
Resumo: Realizou-se aconselhamento 
genético do diabetes: prevenção e 
orientação.

Orientação e prevenção ao diabetes

100

16

1 ação

crianças
jovens
adultos
idosos

Saúde

Líder: Elisangela Bezerra Francisco
Organização social beneficiada: 
Creche João Ferreira
Resumo: O projeto proporcionou a 
integração dos voluntários com as crianças 
e a comunidade por meio de apresentação 
de teatro com o tema saúde, entrega de 
brinquedos, material didático e alimentos 
para a creche. 

80

48

3 ações

crianças
jovens

Assistência

*não informado
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Líder: João Batista Neves
Organização social beneficiada: 
Lar Samaritano
Resumo: O projeto não somente ajudou a 
instituição beneficente com donativos como 
levou amor e carinho a todos os idosos 
internos, mostrando o quão especiais são 
para Deus e para os outros. Além disso, despertou também 
nos voluntários a consciência da necessidade de ajudar ao 
próximo. 

Sou samaritano II

crianças

Líder: Daniel Castro dos Santos
Organização social beneficiada: 
Hospital Nossa Senhora do Loreto
Resumo: O projeto auxiliou a melhora 
da qualidade do tratamento das crianças 
atendidas pelo hospital, no Rio de Janeiro, 
arrecadando latas de leite em pó.

Todus 100

7

1 ação

Assistência

Líder: Isabel Orestes Silveira
Organização social beneficiada: 
Associação Evangélica Beneficiente (AEB)
Resumo: O projeto promoveu uma 
ação coletiva e voluntária em prol do 
desenvolvimento intelectual, físico, 
emocional e espiritual das crianças, 
adolescentes e suas famílias. 

Vidas em jogo

300

23

3 ações

crianças

Educação

Líder: Núncio Theophilo Neto e 
Ademar Pereira
Resumo: O projeto promoveu no Centro 
Educacional Escola Sagrada Família 
atividades como: atendimento jurídico, corte 
de cabelo, aferição de pressão, teste de 
glicemia, show musical, teatro, distribuição 
de lanches, refrigerantes, doces, sorvetes e 
entrega de 150 cestas básicas para famílias 
da comunidade carente.

Vivendo com alegria

274

399

9 ações

crianças 
pessoas com 
necessidades 
especiais

Assistência

idosos

Líder: Felipe Lima de Souza
Organização social beneficiada: 
Residencial Vida Plena
Resumo: O projeto atendeu a necessidades 
psíquicas e sociais de idosos da instituição, 
beneficiada pelo projeto, por meio de 
atividades de saúde e entretenimento.

Visita à Casa de Repouso para 
Idosos Residencial Vida Plena

20

7

4 ações

Assistência

100

35

2 ações

Assistência

idosos

adultos

Líder: Karine Garcia Alves Silva
Resumo: Realizou-se palestra de 
incentivo e disseminação do 
trabalho voluntário.

Promoção social e filantropia 30

30

1 ação

Educação

Líder: Luciara Aparecida de Andrade
Organização social beneficiada: 
Associação Cristã de Apoio ao Menor (ACRAM) 
Resumo: O projeto possibilitou às crianças 
da ACRAM a oportunidade de estarem 
juntas num momento de descontração e 
evangelismo. Muitas destas nunca tinham 
vivenciado momentos de lazer em um local 
com piscina e quadras esportivas. 

Sítio do tio zezo

100

60

3 ações

crianças

Assistência
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Instituto Presbiterino Mackenzie

A semente da alegria e esperança

246

3 ações200
crianças
jovens Assistência

Líder: Maria do Carmo 
M. Rastello
Organização social 
beneficiada: 
Lar Agricola, Lar Efrata, 
Lar Irmão José, 
Casa da Graça e 
Lar Novo Mundo
Resumo: As crianças 
das instituições sociais 
beneficiadas participaram 
de um dia de lazer e 
atrações no Parque 
Aquatico Magic City.

foto: André de Araújo

AEJA fazendo o bem

195

888

2 ações

crianças
jovens

Assistência

Líder: Rubens Silva de Moura
Organização social beneficiada: 
Instituto Solid Rock Brasil
Resumo: O projeto supriu as necessidades da 
instituição com a doação de alimentos, produtos de 
higiene pessoal e produtos de limpeza, além de promover a 
integração entre voluntários e beneficiados.

Abrace essa causa

190

199

2 ações

crianças
pessoas com 
necessidades 
especiais

AssistênciaLíder: Angelica Aparecida Cajuella
Organização social beneficiada: 
Núcleo de Apoio Técnico e Educacional
Resumo: O projeto disponibilizou brinquedos 
e espaço condizente com a necessidade especial de cada 
criança e, independentemente da deficiência física, todos 
tiveram acesso aos brinquedos respeitando-se o tempo, 
espaço e necessidade de cada um. Os pais puderam usufruir 
junto com seus filhos de atividades que normalmente não 
teriam em local público, devido à falta de ajuda e acesso.

foto: Maurício Burim

Líder: Diana Mara de O. F. Salazar
Organização social beneficiada: 
Santa Casa de São Paulo
Resumo: voluntários mobilizaram-se 
para doação de sangue, atendendo às 
necessidades da Santa 
Casa de Misericórdia de 
São Paulo. 

Mackenzista sangue bom 150

38

2 ações

crianças 
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Saúde

voluntários 
cadastrados

2.003 projetos
realizados

11
beneficiados

diretos estimados

2.486

O Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM), responsável 
pela elaboração e acompanhamento do Programa 
Mackenzie Voluntário (MV), tem se preocupado não só 
com o crescimento dessa ação, mas também com a sua 
qualidade. Além de estimular e desenvolver em seus 
colaboradores, alunos e parceiros externos o caráter 
solidário, preocupa-se em não deixar esse espírito 
acabar, procurando tornar o MV sustentável por meio 
da fidelização e otimização do trabalho dos líderes e 
voluntários. Neste ano completamos a nona edição e 
tivemos líderes e voluntários que participaram desde a 
primeira. Essa fidelização faz com que o impacto de cada 
ação solidária consiga atingir mais pessoas e com melhor 
qualidade do serviço oferecido voluntariamente.
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Instituto Presbiterino Mackenzie

Big festa Nefesh II
60

51

4 ações

crianças
jovens

Assistência

Líder: Luiz Henrique F. P. Ribeiro
Resumo: O projeto proporcionou a uma comunidade 
carente da cidade de São Paulo um espaço de 
entretenimento e lazer, com jogos de futebol, brincadeiras 
diversas como pula-pula, bambolê e escorregador. Ofereceu 
ainda orientação jurídica e corte de cabelo.

Esporte e lazer no Boi Malhado
1.000

300

7 ações

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Assistência

Líder: Danielle Assis de O. A. Almeida
Organização social beneficiada: 1ª Igreja
Presbiteriana Independente de Carapicuíba
Resumo: O projeto criou uma biblioteca, no espaço 
da Igreja, para atender à comunidade do entorno. Os 
voluntários entregaram livros, revistas, apostilas, fitas VHS, 
DVDs, organizaram a biblioteca, ofereceram um delicioso 
lanche e realizaram uma devocional de agradecimento.

Ler faz bem, pratique!
250

50

3 ações

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Educação

Líder: Eugênio Carlos Beserra Júnior
Organização social beneficiada: 
Associação Presbiteriana de Assistência Social
Resumo: Realizou-se campeonato esportivo que promoveu 
a solidariedade. Com as inscrições, foram arrecadados cerca 
de 150 kg de alimentos que beneficiaram a instituição.

Futebol e confraternização em prol do bem
261

75

2 ações

crianças
jovens

Assistência

Líder: Mario Francisco F. Valladão
Organização social beneficiada: Projeto Peregrino
Resumo: 20 crianças de 6 e 10 anos de idade do Projeto 
Peregrino vieram ao Mackenzie, assistiram a uma contação 
de histórias bíblicas e depois receberam lanches.

Peregrino
60

10

2 ações

crianças
jovens

Assistência
Cultura

Líder: Andrea Rodrigues Praieiro
Organização social beneficiada: Lar Nefesh
Resumo: Desenvolveram-se diversas brincadeiras, 
barracas de alimentação, apresentações de peças e música 
para divulgar o Lar Nefesh, que cuida de crianças vítimas de 
maus tratos, além de buscar novas parcerias para ampliar o 
número de beneficiados de 20 para 100.

Criança feliz no Pantanal e Vila Císper
450

98

1 ação

crianças

Assistência

Líder: José Valdeci Barbosa Moreira
Organização social beneficiada: 
Favela do Buraco Quente e Pantanal
Resumo: As crianças da comunidade 
foram motivadas a viver um dia de muita 
alegria, sem drogas e sem criminalidade, 
com shows de palhaços e diversas 
atividades recreativas.

crianças

Líder: Marcia Nubia Araujo Vieira
Organização social beneficiada: 
Escola Presbiteriana Timóteo
Resumo: Promoveram-se atividades lúdicas 
com as crianças, lanche e entrega de um kit 
com brinquedos e doces aos beneficiados. 

Escola Timoteo... ensinando 
os pequeninos no caminho 
em que deve andar...

60

41

2 ações

Assistência
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Assista à edição especial do 
Programa Palco Mackenzie sobre o 

Mackenzie Voluntário 2012 acessando
www.youtube.com/user/mackvoluntario

TV do Bem

Todo ano, o Centro de Rádio e Televisão do Mackenzie (CRT), 
produz uma programação especial. É a TV do Bem, que mobiliza 
toda a equipe de funcionários do setor em uma ampla cobertura 
das ações do Mackenzie Voluntário. Mais do que apenas divulgar 
o trabalho dos voluntários, a TV do Bem visa propagar uma 
importante mensagem: TODO mundo pode engajar-se e ajudar 
ao próximo.
Em 2012, a TV do Bem produziu 2 programas de auditório 
especiais de 1 hora de duração, exibidos na TV Mackenzie 
(canais 12 e 60 da TV digital). Os programas foram comandados 
pelo reverendo Haveraldo Vargas Jr, que entrevistou diversos 
convidados, entre autoridades Mackenzistas e líderes de projetos 
do Mackenzie Voluntário. Com a ajuda de uma plateia composta 
exclusivamente por voluntários, o reverendo abordou 2 grandes 
temas: “solidariedade no Mackenzie” e “como ser voluntário”.
Ao longo dos 2 programas, a TV exibiu matérias com a cobertura 
de vários projetos do Mackenzie Voluntário. As matérias 
mostraram exemplos de solidariedade e amor fraterno, 
acompanhando o empenho dos voluntários e a gratidão de quem 
é beneficiado. Dessa forma, o CRT busca inspirar as pessoas e 
divulgar a prática solidária.
Solidariedade no Mackenzie 
O primeiro programa da TV do Bem contou com 3 autoridades 
Mackenzistas: Dr. Hesio Maciel, Presidente do Instituto 
Presbiteriano Mackenzie (IPM), Dr. Benedito Guimarães Aguiar 
Neto, Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e Prof. 
Solano Portela, Diretor de Finanças do IPM.
Como ser voluntário
O segundo programa trouxe dicas para quem quer iniciar a 
prática do voluntariado. Como entrevistados, a TV do Bem trouxe 
o Reverendo Jôer Corrêa Batista, Gerente de Responsabilidade 
Social e Filantropia do IPM, Presb. Clineu Aparecido Francisco, 
líder do Projeto Missão Caiuá 2012 e Clério Marcos Batista 
Vieira, líder do Projeto Fala mulher.

Líder: Agenor Braga Nascimento
Resumo: O projeto realizou a cobertura 
jornalística do Mackenzie Voluntário 2012. 
Mobilizou uma equipe de voluntários, 
que realizaram registros, produziram 
2 programas especiais de tv e exibiram 11 
reportagens referentes aos projetos inscritos 
nesta edição.

TV do bem

1.000

54

1 ação

Educação
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Parceiros Externos

Happy day - amamos 2012

200
crianças
jovens

500

8 ações

Assistência

Líder: Bianca de Padua Souza
Organização social beneficiada: 
Instituto Happy Day
Resumo: O projeto arrecadou alimentos 
diversos, fraldas descartáveis, produtos 
de higiene e também realizou a campanha 
“Adote uma Criança”, na qual cada criança 
apadrinhada recebeu uma roupa nova, 
um calçado e um brinquedo além de se 
divertirem com os brinquedos diversos: cama-
elástica, piscina de bolinhas e pula-pula.

Zona leste tem jeito

Líder: Paulo Mastro Pietro
Resumo: O projeto permitiu que a 
população dos arredores do Parque Jacuí, 
na zona leste de São Paulo, tivesse um dia 
em que pode usufruir de serviços na área 
de ação social, bem como momentos de 
lazer e entretenimento, com valorização 
da cidadania e do relacionamento familiar. 
Proporcionou-se aos voluntários a alegria de 
poder servir ao próximo com atividades de 
assistência, saúde e educação.

voluntários 
cadastrados

14.882
projetos

realizados

134

beneficiados
diretos estimados

88.595

As parcerias externas são as que fazem do Mackenzie 
Voluntário um programa tão grande e reconhecido 
no Brasil a fora. Contar com as parcerias externas, 
principalmente nos Estados da Federação onde o 
Mackenzie não está presente fisicamente, é de suma 
importância para que o programa consiga alcançar seu 
objetivo de fomentar a solidariedade nos lugares mais 
necessitados e inusitados.
As parcerias externas vão além dos muros da Universidade 
e do Instituto e conseguem atender às demandas onde o 
Mackenzie não consegue estar.

2.500
crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

339

12 ações

Assistência

IV Caxambu fazendo o bem

550

11 ações

4.000
crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Educação
Saúde
Assistência

Líder: Carlos Alberto Dias
Resumo: A população 
local foi beneficiada com 
diversas atividades nas 
áreas de Educação, Saúde 
e Assistência. Relacionado 
ao tema ambiental, 
aconteceu o envolvimento 
da população com o 
parque das águas da 
cidade bem como com sua 
manutenção e reparo. 
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Amazonas

Líder: Roberth Milton Oliveira Amarildo
Organização social beneficiada: 
comunidades do Município de 
Manacapuru de Anama
Resumo: O Projeto Amazon Voluntário 
contribuiu para diminuir os impactos 
das cheias do Estado do Amazonas, 
principalmente por meio da 
distribuição de cestas básicas.

Amazon voluntário 2012 2.500

18

5 ações

crianças 
jovens
adultos
idosos 
pessoas com 
necessidades 
especiais

Assistência

Parceiros 
Externos

Amapá

Líder: Romilson Bastos Leite 
Organização social beneficiada: 
E.E. Antônio Bráulio de Souza
Resumo: O projeto permitiu que a 
população tivesse um dia em que todos 
puderam usufruir de serviços como: 
emissão de documentos, palestras, 
consultas médicas, pintura da escola, 
reforço escolar e aconselhamentos 
em diversas áreas.

Mais doce do que o mel 150

70

9 ações

crianças 
jovens
adultos
idosos

Assistência

Parceiros 
Externos

Rondônia

Líder: Luiz Carlos da Silva
Resumo: O projeto consistiu em atender a 
população carente de 2 bairros da cidade 
de Jaru, prestando assistência na área 
da saúde, consultas médicas gratuitas, 
distribuição de medicamentos básicos, 
cortes de cabelo, aferição da pressão 
arterial, nível de diabetes e um lanche.

Viva bem

800

50

5 ações

crianças 
crianças 
jovens
adultos
idosos

Saúde
Assistência

Parceiros 
Externos

Tocantins

Líder: Olindina Almeida Gama da Costa
Organização social beneficiada: 
E.E. Professor Alcides Rodrigues Aires
Resumo: O projeto promoveu diversas 
atividades na comunidade, como: plantio 
e doação de mudas; palestra sobre saúde 
da mulher, palestra sobre higiene bucal 
para crianças, atendimento odontológico, 
emissão de carteira de identidade, teste 
de glicemia, IMC, aferição de pressão, 
manicure, corte de cabelo, bazar, torneio de 
pingue pongue, futsal e xadrez, sorteio de 
brindes, cama elástica e algodão doce para 
as crianças; doação de cestas básicas para 
a casa de apoio ao idoso. 

Amigos do bem 800

175

12 ações

crianças 
jovens
adultos
idosos

Assistência

Parceiros 
Externos

Líder: Fabio Cicley Santos Cruz
Organização social beneficiada:
Escola Joana Darc
Resumo: Os voluntários desenvolveram 
diversas atividades na Escola Joana 
Darc, como: atendimento odontológico, 
aplicação de flúor, distribuição de kits 
de higiene bucal, atendimento médico, 
atendimento de Assistentes Sociais, em 
parceria com os Centros de Referência 
de Assistência Social, e distribuição de 
cestas de produtos.

Ação do bem do Araguaia 1.000

99

9 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Assistência

Líder: Fábio Barcelos Jacinto
Resumo: O projeto reuniu profissionais 
de várias áreas, que doaram seu tempo 
e conhecimento para suprir algumas 
necessidades da comunidade de Sapucaia.

Mackenzie voluntário 
em Sapucaia

500

44

14 ações

crianças 
jovens
adultos
idosos 
pessoas com 
necessidades 
especiais

NI**não informado

ParáParceiros 
Externos
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BahiaParceiros 
Externos

Líder: Elienai Vitorino da Silva
Resumo: O projeto ofereceu atendimentos 
na área da saúde, dança, oficinas de arte, 
leitura, teatro, música, aferição de pressão, 
higiene bucal, vacinação, salão de beleza, 
parque infantil com distribuição de algodão 
doce e entrega de cestas básicas. 

Arte e letramento como ferramenta de 
inserção social

300

145

6 ações

crianças
jovens

Educação
Assistência

Líder: Daniel Sousa da Silva
Resumo: Realizaram-se consultas com 
clínico geral e cardiologista, psicanalista e 
psicólogo, aferição de pressão, exame de 
glicemia, consultoria jurídica, informações 
sobre bolsa família, orientações de 
nutrição, orientações de fisioterapia, 
atendimento de beleza com 
cabeleireiras, e atividades de 
recreação para as crianças. 

Ação solidária 300

74

9 ações

Educação
Saúde
Assistência

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Líder: Carlos Santos da Silva
Organização social beneficiada: 
Congregação Presbiteriana de Mata de São João
Resumo: Os voluntários desenvolveram 
atividades de aferição de pressão, teste 
de glicemia, corte de cabelo, brincadeiras 
com crianças, distribuição de brinquedos, 
parquinho, palestra de primeiros socorros, 
consultoria juridica e limpeza de pele.

Amém 1.000

127

11 ações

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

NI*

*não informado

Líder: Thiago Viana Carraro
Organização social beneficiada: 
Centro de Atenção Integral a Criança (CAIC)
Resumo: Realizaram-se ações de aferição 
de pressão, teste de glicemia, corte de 
cabelo, palestras de higienização bucal, 
orientações sobre doenças epidemiológicas, 
bazar social, orientações sobre o Programa 
Bolsa Família e sobre confecção 
de carteira de identidade 
e carteira profissional.

Bom samaritano

700

247

10 ações

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Assistência

crianças
jovens
adultos
idososLíder: Samara Suely Araujo da Silva Lima

Resumo: Realizaram-se palestras sobre 
higiene bucal e sobre drogas, com a 
participação do delegado local. Criou-se 
um espaço de beleza, com serviços de 
manicure e cabeleleiro e um espaço saúde, 
com aferição da pressão, peso e medida.

Atuantes - por uma ação 
social eficaz

150

49

7 ações
Saúde
Assistência

Líder: Geny Brito dos Santos Sarmento
Resumo: A Congregação Presbiterial de 
Valença ofereceu prestação de serviços 
em uma ação global voluntária, envolvendo 
profissionais, técnicos e auxiliares dos 
diversos ramos profissionais: saúde, 
esporte, beleza, judiciário e estética. 

Costa do dendê 500

40

10 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Assistência
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Líder: Paulo Sampaio Temótio dos Anjos
Resumo: O projeto ofereceu para a 
população da cidade os seguintes serviços: 
corte de cabelo, estética facial e capilar, 
aferição de pressão arterial e glicemia, 
oficinas de artesanato, doces e salgados, 
oficina de música, oficina de desenho, 
distribuição de literatura, filmes para as 
crianças e bazar de roupas.

3a Ação Solidária Cristã (ASC) 
em Dias D'avila

200

55

12 ações

NI*

crianças
jovens
adultos
idosos

*não informado

Líder: Vitor Emmanuel Andrade
Resumo: É um projeto que vem 
acontecendo por diversos anos e envolve 
toda a cidade, com uma parada dos 
voluntários e apresentação da banda 
marcial da cidade pelas ruas principais 
do município. Em 2012 houve casamento 
coletivo com 25 casais, distribuição de 
cestas básicas, palestra sobre nutrição, 
orientação sobre higiene bucal, aferição 
de pressão, teste de glicemia, orientação a 
gestantes, distribuição de roupas e artigos 
para bebês, atividade recreativa com 
crianças das creches públicas. 

Há 66 anos o Colégio e Faculdade 
Presbiteriana Augusto Galvão pratica o bem

2.500

906

15 ações

Saúde
Assistência
Meio Ambiente

crianças
jovens
adultos
idosos

Líder: Kemil Khalil Ghannoum
Resumo: O projeto ajudou famílias 
carentes dos bairros mais afastados 
do centro de Itamaraju/BA, com 
doações diversas.

Duas túnicas 10

15

1 ação

adultos

Assistência

Líder: Helcio Azevedo de Queiroz Junior
Resumo: A comunidade circunvizinha à 
Escola Municipal Vovó Ciça, em Lauro de 
Freitas, contou com a solidariedade dos 
voluntários em áreas como: enfermagem, 
fonoaudiologia, biologia, nutrição e 
gastronomia, atendimento jurídico, 
bazar de roupas, corte de cabelo 
e elaboração de currículos.

Dia de ação social 2012 200

81

12 ações

crianças
jovens
adultos

Educação
Saúde
Assistência
Cultura

Líder: Joceany Jesus dos Santos
Resumo: Houve atendimento à população 
da cidade, oferecendo-se diversos serviços 
na área da sáude, palestras, entretenimento 
com as crianças, evangelismo, orientação 
jurídica e beleza. 

Fazer o bem faz bem... por isso pratique
400

135

12 ações

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Saúde
Assistência

Líder: Barbara Visitação de Oliveira
Resumo: O projeto ofereceu serviços de 
assistência em saúde, testes de glicemia, 
eletrocardiograma, aferição de pressão 
arterial, orientações médicas, orientação 
sobre estética e 
brincadeiras 
com as crianças.

Mackenzie voluntário sitio novo
400

79

9 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Saúde
Assistência
Meio Ambiente
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Bahia

Líder: Daniel Ramos da Silva Júnior
Resumo: Prestou-se assistência às pessoas 
da terceira idade, oferecendo serviço médico, 
nutricional, psicológico, dentário, jurídico, 
fisioterapêutico, de manicure, estética, 
limpeza de pele relaxamento e drenagem.

Por uma terceira idade com 
mais saúde, alegria e beleza

200

39

8 ações

Saúde
Assistência

idosos

Líder: Orley Magalhães de Oliveira
Organização social beneficiada: Igreja 
Presbiteriana de Vitória da Conquista
Resumo: Trabalhou-se nesse dia 
com o intuito de dar a todos os que 
compareceram um atendimento 
gratuito nas aréas de saúde, educação 
e lazer, buscando atender algumas das 
necessidades da comunidade.

Mackenzie voluntário conquista II

1.000
crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

99

9 ações

Assistência

Líder: Jussânia Gama da Costa
Organização social beneficiada: 
E.E. Geraldino Miguel da Costa
Resumo: O projeto ofereceu as seguintes 
ações: teste de glicemia, aferição de 
pressão, palestras sobre a saúde do 
homem, atendimento de fisioterapia, 
aplicação de flúor nas crianças, 
limpeza da comunidade, cantinho 
da leitura, esporte e ciclismo.

Mãos que fazem 250

199

8 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Assistência

Líder: Edgar Matos Sarmento
Resumo: O projeto buscou minimizar 
a dura realidade de sobrevivência da 
comunidade, oferecendo diversas atividades 
na área da saúde, educação e orientação 
profissional.

Sorriso da liberdade 600

40

10 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Assistência

Parceiros 
Externos

Líder: Fábio Henrique do Nascimento Costa
Resumo: O projeto ofereceu atendimento 
e orientação jurídica, aferição da pressão 
arterial, IMC, glicemia, eletrocardiograma, 
corte, hidratação de cabelo, orientação de 
higiene bucal, palestra sobre educação no 
trânsito e entretenimento para as crianças 
da comunidade. 

Mackenzie voluntário fraternidade 2012
500

99

3 ações

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Assistência

Líder: Matheus Jonata Pereira de Souza
Resumo: O projeto distribuiu cestas básicas 
e também realizou aferição da pressão 
arterial, aferição do nível de glicemia, 
orientação quanto a higiene básica, além de 
brincadeiras com as crianças.

IPP voluntária

200

58

6 ações

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Saúde
Assistência
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CearáParceiros 
Externos

Líder: Mateus Nunes Menezes
Resumo: O projeto realizou atendimento 
odontológico, diversas brincadeiras com 
crianças, aferição de pressão arterial, 
teste de glicemia, corte de cabelo, 
distribuição de roupas e de brinquedos. 

Todos juntos num mesmo ideal

650
crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

139

11 ações

Assistência

Líder: Glassiano de Souza Santos
Resumo: O projeto promoveu atividades 
com as crianças, atendimento jurídico, 
vacinas, medição de glicemia, aferição de 
pressão, pré-atendimento psicológico, louvor 
em praça pública, lanches e distribuição de 
cestas básicas.

UMP voluntário 200

49

5 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Saúde
Assistência

Líder: Newton Roberto Aranha Neto
Resumo: Foram assistidas 160 pessoas 
que receberam atendimento oftalmológico, 
preventivo, aferição de pressão arterial, 
atendimento de nutricionista e atendimento 
jurídico. Os beneficiados puderam 
contar também com oficinas de 
artesanato e de sabão reciclável. 
Mais de 100 casas foram visitadas 
pela equipe de combate a dengue. 

Vem ser feliz com a gente 300

151

12 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Assistência

Líder: Eliziane de Queiroz Gomes Marques
Resumo: O projeto atendeu algumas 
necessidades da população do bairro 
Triângulo, em Juazeiro do Norte, uma 
comunidade carente de informação dos 
seus direitos sociais, de como desenvolver 
a sua própria geração de renda, e com 
difícil acesso a informações.

Boas obras

80

38

5 ações

crianças
adultos

Assistência

Líder: Francisco Romeu Campelo Filho
Organização social beneficiada: 
Assembléia de Deus - Cacimba do Povo
Resumo: Visando combater as causas da 
violência escolar (bullying), promoveu-se a 
cultura de paz e respeito mútuo entre crianças 
de 7 a 14 anos, com mensagem de valores 
bíblicos, palestras, atividades recreativas, 
musicais/teatrais e doação de livros.

Educando para a vida 300

50

5 ações

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Educação 
Assistência

Líder: Cícera Verônica Soares Macêdo Gadêlha
Resumo: Os voluntários ofereceram palestras sobre 
preservação do meio ambiente, recolhimento de lixo 
reciclável e oficina de brinquedos para as crianças, 
utilizando garrafas pet. Ao final, um lanche de baixo custo 
foi preparado na oficina de reaproveitamento de alimentos.

II é brincando que se aprende

71

4 ações

100
crianças
jovens
adultos

Assistência
Cultura
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PernambucoParceiros 
Externos

Líder: Eli Vieira Filho
Organização social beneficiada: Projeto Barnabé
Resumo: O projeto pintou as salas de aula do Projeto 
Barnabé, em Garanhuns, visando a melhoria do ambiente, 
deixando-o mais agradável para as crianças atendidas. 

Pintando o sete
300

40

1 ação

crianças

Assistência

Líder: Emanuel Clementino de Almeida
Organização social beneficiada: Projeto Barnabé
Resumo: O projeto proporcionou às crianças da região 
integração social, valorizando a infância e oferecendo lazer, 
esportes, boa alimentação, além de conscientizar pais, 
professores e a comunidade sobre a importânica de investir 
no bem estar da criança.

Dia criança feliz
projeto Pernambuco solidário

400

96

5 ações

crianças

Assistência

Líder: Flávio Marcus da Silva Souza
Resumo: O projeto alcançou os moradores do Loteamento 
Novo Mundo, em Caruaru, oferecendo-lhes solidariedade 
por meio de ações nas áreas da saúde, recreação, 
alimentação e promoção da cidadania.

Dia solidário feliz
Pernambuco solidário

250

87

9 ações

crianças
adultos

Saúde
Assistência

Líder: Samuel Vitorino da Silva
Resumo: Por meio de palestras, música e teatro, o projeto 
promoveu conscientização quanto ao respeito ao idoso e 
quanto ao exercício da cidadania. Os idosos aprenderam 
uma nova forma de geração de renda para sua família por 
meio de oficinas de artesanato.

Respeito ao idoso - um exercício de 
cidadania - Pernambuco solidário

2.000

365

3 ações

jovens
adultos
idosos

Assistência

Servindo a Deus e ao próximo 
em Jurubeba

350

50

7 ações

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Educação 
Assistência

Líder: Mariano Alves Junior
Resumo: Em Garanhuns foram atendidas 250 crianças 
do Projeto Barnabé, que vivem nas periferias da cidade. 
Trabalhou-se a valorização pessoal transmitindo a cada 
criança o sentimento de cidadania.

Site-tur- conhecendo nossa cidade 
Pernambuco solidário

250

235

1 ação

crianças

Assistência
Cultura

Líder: Andreia Pereira de Andrade
Resumo: Proporciou-se aos moradores 
do bairro próximo da Escola Municipal Dr. 
Laurindo Lins Cavalcanti um dia de prestação 
de serviço, aproximação, comunhão e demonstração de 
amor ao próximo, com foco na ação social. 
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Rio Grande do NorteParceiros 
Externos

Líder: João Carlos da Silva Pereira
Organização social beneficiada: 
Igreja Presbiteriana Felipe Camarão
Resumo: O projeto ofereceu à comunidade 
corte de cabelo, assessoria jurídica, 
nutrição, orientação de prevenção a 
dengue, palestra para mulheres, oficina 
de arte, recreação infantil, atendimento 
odontológico, bazar beneficente, Além 
disso, organizou-se um mutirão de limpeza 
na comunidade.

Ação voluntária presbiteriana

200

67

4 ações

crianças
jovens
adultos

Assistência

Líder: Rev. Samuel Bezerra Ribeiro
Resumo: O projeto ofereceu atendimento 
jurídico, psicológico, dentário, médico, 
aferição de pressão arterial, vacinação, 
doação de sangue, corte de cabelo e 
atividades voltadas especificamente 
para crianças.

Reino em ação 200

150

12 ações

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Assistência

ParaíbaParceiros 
Externos

Líder: Gláucia Olimpio de Almeida Silva
Organização social beneficiada: Associação 
Creche Amiguinhos
Resumo: Os voluntários estiveram 
na Associação Creche Amiguinhos e 
ofereceram para as crianças atividades 
diversas, como pintura, fantoches, 
brincadeiras, filme e apresentação do Coral. 
Para os pais, promoveram-se palestras, 
espaço da beleza, corte de cabelo, escova, 
massagem e limpeza de pele.

Semear

77

88

5 ações

crianças
jovens
adultos

Assistência
Cultura
Esporte

Líder: Alexandre Alencar da Costa
Resumo: Aconteceram diversas atividades, 
como: palestra sobre meio ambiente, 
manicure, orientação sobre previdência 
social, corte de cabelo, escova, aferição 
de pressão arterial, recreação infantil, 
atendimento jurídico, distribuição de kits 
odontológicos, oficina de artes, doação de 
sangue, testes de glicemia e doação de 
cestas básicas. 

VIDA - Vivendo Intensamente a Dádiva do Amor

1.000

101

11 ações

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Assistência

SergipeParceiros 
Externos

Resumo: O congresso visou sensibilizar os 
participantes sobre a necessidade de 
obras sociais, e garantir que cada um 
conheça seus direitos perante a sociedade, 
desenvolvendo, assim, sua mentalidade social.

Congresso de Responsabilidade 
Social em Aracaju

150

150

1 ação

adultos

Assistência
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Mato GrossoParceiros 
Externos

Líder: Gislene Rage Curvo
Organização social beneficiada: 
Escola Presbiteriana de Cuiabá
Resumo: Realizado pela Escola Presbiterina 
de Cuiabá e Igreja Presbiteriana do Areão, 
o projeto promoveu atividades de saúde, 
assistência e educação para as famílias da 
comunidade dos bairros vizinhos, 
carentes em suas necessidades 
básicas.

Conhecidos pelo amor

Líder: Rev. Alexander Alves Melo
Organização social beneficiada: 
Escola Estadual Ludovico da Riva Neto
Resumo: O projeto ofereceu à comunidade atividades 
nas seguintes áreas: atendimento médico, enfermagem, 
atendimento jurídico, odontológico, corte de cabelo, brinquedos, 
roupas, maquiagem, calçados e lanche, além de um momento 
de oração. Distribuiram-se, ainda, cestas básicas.

Mãos que abençoam
3.000

119

9 ações

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Saúde
Assistência

Líder: Laura Ferreira de Arruda
Organização social beneficiada: 
Associação Maná de Assistência Social
Resumo: Foram oferecidas a toda a comunidade diversas 
atividades: cuidados com a beleza; orientações sobre 
hipertensão, diabetes, qualidade de vida, primeiros 
socorros, higiene bucal; apoio em RH; orientações jurídicas; 
reciclagem e sustentabilidade; vida e arte. Houve também 
a participação dos escoteiros e do Caminhão do Senai, que 
esteve lá oferecendo outras atividades.

Pólo jardins e pascoal ramos
5.000

651

11 ações

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Assistência

1.500

515

11 ações

crianças 
jovens
adultos
idosos

Assistência

Líder: Mariana Garcia Duarte
Resumo: O projeto ensinou às crianças 
da Igreja Presbiteriana de Comodoro a 
responsabilidade de cada um diante da 
conservação do meio ambiente. Para isso 
desenvolveu uma tarde ecológica, com teatro, 
histórias bíblicas, música, recolhimento de 
material reciclado, plantio de mudas e um lanche.

De bem com o meio 50

27

4 ações

crianças

Assistência
Meio Ambiente

foto: Nilson Feijó

Líder: Clineu Aparecido Francisco
Organização social beneficiada: Missão Evangélica Caiuá 
Resumo: O projeto ofereceu à Aldeia Guassuti, 
comunidade indígena da cidade de Dourados, um pouco do 
amor por meio de ações de assistência, educação e saúde. 

Missão caiuá 2012 - Guassuti
500

46

9 ações

Saúde
Assistência

Líder: Clodoaldo Waldemar Furlan
Resumo: O projeto ofereceu diversos 
serviços de assistência, saúde e 
educação para as tribos Bororó, 
Jaguapiru, Panambizinho e 
Amambai, na cidade de Dourados.

Missão caiuá 2012 3.000

315

1 ação

crianças
jovens
adultos
idosos

Assistência

Mato Grosso do SulParceiros 
Externos
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Líder: Silma Alves Martins Nascimento
Organização social beneficiada: Casa Lar, 
Lar dos idosos e Hospital Roberto Silvares
Resumo: O projeto promoveu a 
conscientização dos voluntários para 
viverem a solidariedade, auxiliando 
as instituições escolhidas por meio de 
distribuição de cestas básicas, livros e 
livretos infantis, brinquedos, doces, roupas 
íntimas para crianças, mesa de frutas para os idosos e 
material de procedimento hospitalar. 

Dia da alegria

200

95

8 ações

crianças
idosos

Assistência

Líder: Bruno Henrique Mota
Resumo: O projeto ofereceu para a 
população do bairro os seguintes serviços: 
exames de sangue, aferição de pressão 
arterial, orientações sobre os atendimentos 
do SUS, saúde bucal, 
corte de cabelo, 
artesanato.

Igreja em ação 1.500

250

8 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Saúde 
Assistência

Líder: Jamily Lourenço
Resumo: Aconteceu um dia de lazer e de 
informação. Profissionais da área da saúde 
deram orientações de como manter um 
sorriso bonito. Desenvolveram atividades 
de estética, em que as crianças receberam 
cuidados com a pele, cabelo e unhas. 
E, para completar, ocorreram muitas brincadeiras.

Pequena luz 200

51

1 ação

crianças

Saúde 
Assistência

Líder: Cleitane Ferreira da Silva
Resumo: Os voluntários doaram sangue e 
contribuíram na distribuição de material de 
orientação sobre a importância da doação. 
Por fim, o hemocentro de Vitória recebeu 
cerca de 188 doadores.

Sou testemunha! Sou doador! 300

11

1 ação

jovens
adultos

Saúde 
Assistência

Líder: Allana Resende Pimentel Calaça
Organização social beneficiada: 
Escola Municipal Pastor Otaídes 
Resumo: As ações realizadas na Escola 
Municipal Pastor Otaídes foram abertas 
com uma oração e contaram com louvores 
infantis, encenação de fantoches com tema de higiene 
bucal, apresentação de duas peças teatrais, além de 
atividades com desenhos, pinturas e lanche. 

ADORE - Atividades Dirigidas 
de Recreação e Estudo Bíblico

150

48

5 ações

crianças

Assistência

Líder: Valquirio Fernandes Barros Junior
Resumo: Profissionais de várias áreas desenvolveram 
palestras, atividades recreativas, corte de cabelo, bazar 
beneficente, atendimento médico, orientação de higiene 
bucal, orientação psicopedagógica, ciclismo e caminhada. 

Fazer o bem faz bem

100
crianças
jovens
adultos
idosos

107

9 ações

Assistência

Líder: Eudes Raul Gomes da Silva
Resumo: o projeto proporcionou ao público alvo 
uma tarde de alegria, recreação e superação, 
com oficinas de balão, desenho pintura de rosto, 
brincadeiras, gincanas, histórias, fantoche, 
música e um delicioso lanche.

Happy day 100

35

3 ações

crianças

Assistência

Líder: Ana Maria Teixeira de Carvalho Silva
Organização social beneficiada: Sociedade 
Amigos Meninos Meninas Adolescentes 
Aprendizes de Rubiataba (SAMMAAR) 
Resumo: O projeto desenvolveu ações que 
possibilitaram distribuir roupas, promover 
palestras sobre higiene bucal, orientação 
jurídica, atividades recreativas, reforma da 
sala de inclusão digital, teste de glicemia. 
Visou-se atender aos beneficiários quanto à oportunidade 
de adquirir conhecimento e integração social. 

SAMMAAR cidadania 170

120

12 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Saúde
Assistência

Líder: Jocider Corrêa Batista
Organização social beneficiada: Missão Vida
Resumo: O projeto arrecadou doações 
para sustento de entidades que tratam da 
mendicância e moradores de rua, dando-lhe 
abrigo, alimentação e estudos.

SHIR 200

66

1 ação

adultos

Assistência

GoiásParceiros 
Externos Espírito SantoParceiros 

Externos
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São PauloParceiros 
Externos

Happy day - amamos 2012

mais informações na página 26 

Zona leste tem jeito

mais informações na página 26 

Líder: Rubia Helena de Amorim
Resumo: O projeto foi coordenado pela 
Federação de Mocidades do Presbitério 
Médio Vale do Paraíba da IPB e prestou 
serviços gratuitos à comunidade do bairro Vl. 
S.Antônio, em Campos do Jordão, tais como: 
atividades recreativas, corte de cabelo, bazar 
beneficente, aferição de pressão, testes de 
glicemia/diabetes e apresentação musical.

AME Campos do Jordão 200

99

10 ações

crianças
jovens
adultos

Assistência

Líder: Marcelo Bologna da Silva
Organização social beneficiada: 
Casa de Repouso Allan Kardec
Resumo: O projeto promoveu ações como: 
distribuição de alimentos para ONGs e 
asilos de Itapira; plantio de árvore ao 
lado do córrego, no Jardim Santa Marta; 
apresentação musical e de teatro, na praça 
central; aferição de pressão; brinquedos e 
palestras.

Barmabé 500

390

8 ações

crianças
adultos
idosos

Assistência Líder: Marcelo Coelho Almeida
Organização social beneficiada: 
Escola Municipal de Santana de Parnaíba
Resumo: O projeto proporcionou interação 
e convívio entre os voluntários cadastrados 
e os alunos escolhidos da Escola Municipal 
de Santana de Parnaíba, em um dia de 
passeio no campus Mackenzie Alphaville e 
em Aldeia da Serra. 

Carona para o futuro 40

37

4 ações

crianças

Educação 
Assistência

Líder: Gerlice Santos de Melo
Resumo: O projeto proporcionou a 
todos uma festa de alegria e realizações, 
comemorando o dia das crianças com 
muitas brincadeiras, presentes, muitos 
doces e chocolates, pintura de rosto, 
escultura de balões e artesanato 
para os adultos.

A fantástica fábrica de chocolate

500

175

5 ações

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Assistência

Líder: Bruno Sussumo Yamazaki
Organização social beneficiada: 
Comunidade do Jardim ABC
Resumo: O projeto proporcionou a valorização do ser 
humano oferecendo assistência material, assistência 
espiritual, carinho, respeito e amor; valorizou o ser humano 
descobrindo seus potenciais, visando ao bem estar do 
indivíduo, da família e da comunidade.

Abrace Jd. ABC

500
crianças
jovens
adultos
idosos

85

10 ações

Assistência

Líder: Cibele Monteiro Ferreira Lima
Resumo: Os voluntários realizaram para 
cerca de 70 crianças bolivianas uma deliciosa 
refeição, atividades e brincadeiras, teatro, 
musicas, gincanas, entrega de lembrancinhas 
e um kit com vestuários novos. 

Alegria de los niños 80

71

4 ações

crianças

Assistência
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Líder: Bruno Santos Battistella
Resumo: As crianças do Jardim Nova 
Conquista vivenciaram um dia das crianças 
especial no Buffet Fefa Festas. Além dos 
brinquedos e de vídeo games, as crianças 
participaram de diversas gincanas nas quais 
puderam aproveitara ainda mais o dia. 

Dia das crianças 50

14

1 ação

crianças

Assistência

Líder: Isabel Cristina da Silva
Organização social beneficiada: 
Crianças da Ben Bem
Resumo: Foi realizada uma grande festa 
para as crianças da comunidade Jd. Brasil, 
com muitas atividades como: brincadeiras, 
gincanas, jogos, doces, brinquedos etc.

Crianças da Ben Bem 500

50

2 ações

crianças
jovens

Assistência

Líder: Bruna Rodrigues da Silva
Resumo: Foram entregues brinquedos para 
as crianças e realizo-se sorteio de cestas 
básicas para as mães. Desenvolveram-se ainda 
atividades como: pintura facial, 
colagem de tatuagem, manicure, 
entrega de lanches e doces.

Criança feliz! 1.000

50

10 ações

crianças
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Assistência

Líder: Francisco Sergio Lima Batista
Organização social beneficiada: 
Associação Evangélica Beneficente (AEB)
Resumo: O projeto teve como objetivo 
aproximar os jovens dos idosos, para que 
reconhecessem a terceira idade como 
uma fase boa da vida, além de ressaltar 
a importância do trabalho voluntário no 
atendimento aos residentes de casas de 
longa permanência para idosos. 

Amigo mais velho
Líder: Arioneide Dourado Nunes Pereira
Organização social beneficiada: 
Centro Presb. Humanitário de Ação Social 
(CEPHAS)
Resumo: O projeto realizou ações 
que promoveram momentos de lazer 
e aprendizagem, com teatro, contação 
de história, corte de cabelo e palestras 
educativas com profissionais da área da 
saúde (dentistas, enfermeiras, pediatras, 
psicólogos etc). As atividades agregaram 
valor aos beneficiários, e, ao final da ação, 
houve uma grande confraternização entre 
os participantes, com um delicioso lanche.

Ação global arte de crescer

1.000

157

11 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Saúde
Assistência
Cultura

60

34

3 ações

idosos

Assistência

Líder: Eliane Araujo da Silva
Organização social beneficiada: Associação Brasileira 
Beneficente Aslan
Resumo: O público se beneficiou com os serviços de 
aferição de pressão, pesagem, corte de cabelo, recreação, 
orientação jurídica com estudantes de Direito do Mackenzie 
e um assistente social do CRAS de Parelheiros, orientando 
sobre o Programa Bolsa Família. Além disso, 2 equipes de 
dentistas atenderam as crianças do Projeto Semear. 

Casa semear
100

83

6 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Assistência

Líder: Jaqueline Aparecida B. R. dos Santos
Organização social beneficiada: 
Associação Faça Uma Criança Sorrir
Resumo: Os voluntários compartilharam 
com as crianças da associação um dia feliz, 
com muita diversão, música, dança, entrega 
de brinquedos e de sacolinhas de doce e 
lanche.

Faça uma criança sorrir 400

35

1 ação

crianças
jovens
idosos

Assistência
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São PauloParceiros 
Externos

Líder: André Aramys de Oliveira
Organização social beneficiada: 
Instituto Presbiteriano Filadélfia
Resumo: O projeto ofereceu alimentos 
para a Casa de Recuperação Ação na 
Comunidade, além de corte de cabelo, 
manicure e também ações voltadas para a 
saúde.

Feitores do bem! 2.500

412

15 ações

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Educação
Saúde
Assistência
Esporte
Meio Ambiente

Líder: Elias Antonio Zadeh Mitre
Organização social beneficiada: Centro 
Social Fé e Alegria - Casa de Fraternidade
Resumo: O projeto levou crianças 
com deficiência física a um passeio 
no Parque do Carmo, onde puderam 
realizar diversas atividades recreativas.

Momentos especiais com pessoas especiais

Líder: Jorge Corrêa dos Santos Filho
Resumo: O projeto concentrou 
seus esforços de forma a atender às 
necessidades da comunidade, buscando 
oferecer atividades diversas como: 
brincadeiras antigas, torneio de futebol, 
atendimento jurídico em parceria com a Faculdade de 
Direito do Mackenzie, atendimento à saúde (consulta 
médica e orientação odontológica), procedimentos de 
estética, massagem corporal e orientações diversas.

Igreja Presbiteriana de Cesar de Souza
2.000

118

9 ações

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Assistência

30

15

1 ação

pessoas com 
necessidades 
especiais

Assistência
Cultura

Líder: Flavia Cerri de Paiva
Resumo: O projeto cuidou da autoestima 
das mulheres com câncer de mama, 
realizando visita às mulheres que estão se 
submetendo a tratamento no Instituto do 
Câncer de São Paulo. Os voluntários distribuiram brindes, 
folhetos e informação sobre a necessidade de prevenção e 
tratamento precoce da doença. 

Mackenzie e Avon cuidando 
da auto-estima das mulheres 
com câncer de mama

250

11

2 ações

jovens
adultos

Assistência

Líder: Rosana Drosdrosky Xavier Pita
Organização social beneficiada: 
Programa Nefesh
Resumo: O Lar Nefesh esteve de portas 
abertas para as crianças da comunidade 
comemorarem o dia das crianças. Houveram 
brincadeiras de pescaria, chute a gol, jogo de argolas, 
histórias, lembrancinhas e um delicioso lanchinho.

Nefesh para os kids 80

59

3 ações

crianças

Assistência

Líder: Dilma da Silva de Souza
Resumo: O projeto realizou atividades com as crianças 
da comunidade carente do bairro Jd. Paulista, em Osasco, 
trazendo alegria e esperança de um novo amanhã para 
elas. Ofereceu, ainda, corte de cabelo, brincadeiras em 
geral, oficina de reciclagem, plantação de sementes no 
canteiro, alimentação, teatro e dança. 

Dia feliz
600

399

10 ações

crianças

Educação 
Assistência
Esporte

IPB Vila Baronesa 150

46

5 ações

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Assistência

Líder: Antonio Olimpio dos Reis
Organização social beneficiada: 
Igreja Presbiteriana Vila Baronesa
Resumo: 50 famílias foram beneficiadas com 
cestas básicas e 90 crianças com brinquedos 
novos. Proporcionaram-se, também, 
brincadeiras e teatro com palhaço, além de 
atendimento odontológico 
que beneficiou cerca de 
20 pessoas. 
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Líder: Adriana Oliveira
Organização social beneficiada: 
Comunidade da Raça
Resumo: A dança comtemporânea foi 
usada como meio de transformação na vida 
dos beneficiados, demonstrando que, assim 
como na dança, a vida também exige disciplina, 
respeito e trabalho em equipe.

O bem também é praticado 
com a dança

Líder: Eliana de Jesus Teixeira
Resumo: Houve distribuição de alimentos, 
brinquedos, além de atividades voltadas 
para a Saúde.

PRODIPE 
Projeto Dignidade Periferia

1.400

10

2 ações

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Assistência

Líder: Débora Pontes de Matos
Resumo: O projeto realizou apresentação do grupo de 
dança Mar Vip e CER. Ofereceu ainda consultoria jurídica, 
corte de cabelo, pintura de rosto, brincadeiras populares 
para as crianças, massagem terapêutica, aferição de 
pressão arterial, distribuição de mudas de árvores de ipê e 
oficina de artesanato. 

Sementes do futuro
80

80

7 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Assistência
Meio Ambiente

Líder: Eder Luciano Ribeiro
Resumo: Os voluntários realizaram 
brincadeira com as crianças, apresentação 
de teatro e danças, plantio de árvores, 
aferição de pressão, teste de glicemia, 
brincadeiras com palhaço, pintura no 
rosto, pirofagia, 
programa 
antidrogas, e 
outras ações.

Sábado de graça

300

70

8 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Educação
Saúde 
Assistência

900

70

1 ação

jovens

Assistência
Cultura

Líder: Andrea Gonçalves de Padua Souza
Resumo: Os voluntários ofereceram várias 
atividades junto à Comunidade Pinheirinho, 
em Osasco - SP, como dança, brincadeiras, 
distribuição de brindes, kits de doces, corte 
de cabelo e apresentação musical/teatral.

Praticar o bem... 
isso sim faz bem

1.200

796

14 ações

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Assistência

Líder: Márcia da Silva Juiz
Resumo: Com o objetivo de promover 
uma mudança de comportamento e evitar 
o desperdício, foram realizadas reuniões, 
leituras, contação de histórias, exibição de 
videos, elaboração de peça teatral, 
distribuição de folders e cartazes 
que difundiram a ideia de reciclar e 
reutilizar.

Recicle suas atitudes

300

44

7 ações

crianças
jovens
adultos

Assistência
Cultura
Meio Ambiente

Líder: Johnny Buarque Pires
Organização social beneficiada: Associação 
de Apoio a Criança com Câncer (AACC)
Resumo: O projeto realizou atividades 
em prol da AACC, em que as diversas 
ações buscaram propiciar um pouco de 
descontração a crianças e adolescentes que 
passam por algum momento delicado em 
suas vidas.

Semear 300

160

2 ações

crianças
jovens
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Assistência
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Líder: Ana Clélia de Sá
Organização social beneficiada: Instituição Assistencial 
Cristã Lar Mãe Mariana
Resumo: Os idosos da instituição receberam a doação de 
3.236 fraldas geriátricas, além de usufruir de serviços de 
manicure e pedicure. Houve ainda uma apresentação de 
palhaços, almoço e café da tarde com cardápio diferenciado, 
além de entrega de presentes e homenagem aos idosos. 

Servo
75

180

6 ações

idosos

Assistência

Líder: Jonas Costa de Aquino
Organização social beneficiada: 
Associação Beneficiente Betsaida
Resumo: O projeto ofereceu aos 
adolescentes, por meio da prática esportiva, 
orientação sobre a disciplina e o respeito pelos limites do 
próximo, promovendo, assim, o desenvolvimento do espírito 
solidário e a responsabilidade cidadã.

UPA - Jogos Olímpicos 
Adolescentes Presbiterianos

900

59

3 ações

jovens

Esporte

Líder: Maria Verônica Cunha da Sena
Organização social beneficiada: E.E. Sophia Maria Januária
Resumo: Diante da realidade social da comunidade 
escolhida, os voluntários ofereceram pintura de rosto, 
oficina de escultura de balões, brinquedos infláveis, 
esporte, recreação, doces, atendimentos de saúde, 
triagem odontólogica, orientação jurídica, orientação ao 
trabalhador/desempregado para elaboração de currículo e 
orientação nutricional. 

Solidariedade cristã
400

108

7 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Assistência

Líder: Edilene Modesto de Souza
Organização social beneficiada: 
Aldeia Indígena Tekoá Pyau
Resumo: O projeto beneficiou os 
moradores da Aldeia Indígena Tekoá Pyau 
por meio da construção de emergência de 
13 casas. Ofereceu-se, 
ainda, um trabalho de 
recreação com cerca 
de 100 crianças. 

Tekoá pyau

850

150

7 ações

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Assistência

Líder: Ailton Cezar de Oliveira
Organização social beneficiada: Associação 
de Apoio à Criança com Câncer (AACC)
Resumo: O projeto promoveu uma festa de 
Natal feliz para as crianças da AACC, com 
direito a muitos brigadeiros e entrega de 
brinquedos e roupas, que foram conseguidas 
por meio de doação.

Viciados em brigadeiro 
fazendo natal feliz na AACC

200

40

5 ações

crianças

Assistência

Líder: José Fernando do Nascimento
Resumo: O projeto aconteceu na Escola 
Estadual Pedro de Alcântara Marcondes 
Machado, em São Paulo e foi direcionado 
para as áreas socioculturais e educativas 
dos alunos e da comunidade. Além 
disso foi oferecido o pronto-atendimento 
da campanha da Boa Visão, além de 
orientações sobre higiene bucal, com 
aplicação de flúor e corte de cabelos.

Vida na escola 2.000

99

8 ações

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Educação
Saúde 
Assistência

Líder: Aledsey Neander França dos Santos 
Organização social beneficiada: 
Projeto Vitória
Resumo: A ação beneficiou crianças, 
adolescentes e pais envolvidos no Projeto 
Vitória de Orlândia, oferencendo atividades 
diversas, como brincadeiras, palestras e 
apresentações teatrais. 

Vitória 35

30

3 ações

crianças
adultos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Assistência

São PauloParceiros 
Externos
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Rio de JaneiroParceiros 
Externos

Líder: Débora de Mattos Branth
Organização social beneficiada: 
Confederações de Mocidade Integradas do 
Rio de Janeiro (CODIC)
Resumo: Silva Jardim é um Município 
do Rio de Janeiro muito carente da 
atenção pública. Por isso, o projeto 
buscou levar serviços de saúde e 
outras atividades, que serviram de 
resgate da autoestima de seus moradores.

Alegria de viver 300

39

8 ações

Assistência

pessoas com 
necessidades 
especiaisLíder: Raphael Campos

Resumo: o projeto proporcionou a 
interação entre as crianças portadoras de 
autismo e a sociedade, além de divulgar o 
trabalho da entidade CORA e informações 
sobre o autismo. Foi um dia único para 
todos os envolvidos.

Criança feliz faz a diferença 20

32

3 ações
Saúde
Assistência

Líder: Naira Daniel de Freitas Costa Pinto
Organização social beneficiada: A.M.A.R.
Resumo: Os voluntários do projeto levaram cartas, cartões 
e uma palavra de incentivo para os internos da casa de 
recuperação de drogas.

Eu também acredito

49

1 ação

15
adultos

Saúde
Assistência

Líder: Marcio Costa Daflon
Resumo: Houve distribuição de alimentos não perecíveis, 
produtos de higiene, peças de roupas para os idosos do 
Abrigo e Lar Comunitário Esperança do Idoso, além de 
toalhas, cobertores, ataduras, medicamentos, lanche e 
atividades recreativas.

Compartilhando amor com os da feliz idade

65
adultos
idosos 
pessoas com 
necessidades 
especiais

61

6 ações

Assistência
Cultura

crianças
jovens
adultos
idosos

Líder: João Luiz Vieira
Resumo: O projeto teve como foco a prevenção primária 
e secundária das drogas em um bairro nobre de Niterói 
chamado Icaraí. A ação conseguiu alcançar muitas pessoas, 
necessitadas de informações sobre como agir diante desta 
dependência que atinge grande parte da sociedade.

Falando sobre drogas

43 5 ações800
crianças
jovens 
adultos
idosos 
pessoas com 
necessidades 
especiais

Saúde
Assistência

Líder: Sônia das Graças Batista
Organização social beneficiada: Instituto Presbiteriano 
Álvaro Reis de Assistência à Criança e ao Adolescente (INPAR)
Resumo: O projeto ofereceu às crianças e adolescentes 
um dia de muita alegria e vivências lúdicas, por meio do 
desenvolvimento de atividades diversas. Já para os adultos e 
jovens, o projeto possibilitou oportunidades de envolverem-
se na solução de problemas reais para a melhoria de 
condições de sua vida e de sua comunidade.

Vamos brincar e sonhar
500
crianças
jovens 
adultos

70

5 ações

Educação
Assistência
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Minas GeriasParceiros 
Externos

IV Caxambu fazendo o bem

mais informações na página 26 

Líder: Paulo Roberto do Amaral
Organização social beneficiada: 
Sitio Sossego
Resumo: O projeto atendeu pré-
adolescentes e ofereceu um dia de lazer em 
uma chácara da região. Lá, participaram 
de devocional, café com música, oficina de 
higiene e saúde bucal, natação, recreação 
e, ao final, uma rodada de pizza com 
distribuição de brindes e cestas básicas. 

Acampamento solidário

35

35

6 ações

crianças
jovens

Assistência
Esporte

Líder: Josué Costa Alves
Organização social beneficiada: 
Ação Social Filadélfia
Resumo: O projeto revitalizou o Centro 
Estudantil da Ação Social Filadélfia, que 
atende aproximadamente 400 crianças 
diariamente. Os voluntários realizaram 
pintura e grafite do muro, revitalização de todas as portas e 
troca de parte da grade da quadra poliesportiva.

Ação social filadélfia 400

33

2 ações

crianças

Assistência

Líder: Marilda G. Pisoni
Organização social beneficiada: 
Igreja Presbiteriana Boa Vista
Resumo: O projeto ofereceu suporte aos 
demais projetos realizados na cidade de 
Uberaba, cuidando da parte de alimentação 
de todos os voluntários que estiveram 
presentes trabalhando nesse dia.

Alimentação do corpo 250

8

1 ação

crianças
jovens
adultos
idosos

Assistência

Líder: Edson Teodoro Padilha
Organização social beneficiada: 
Igreja Presbiteriana Central de Uberaba
Resumo: O projeto utilizou-se de desenhos 
e brincadeiras, como amarelinha, alfabeto 
em forma de centopeia, jogo da velha, dentre 
outras, para ajudar as crianças beneficiadas 
pelo projeto no aprendizado escolar.

Amarelinha 100

7

8 ações

crianças

Assistência

Líder: José Francelino Batista Filho
Resumo: Os voluntários do projeto 
realizaram uma apresentação de coral 
e bandas. Ofereceram ainda aferição de 
pressão, educação bucal, corte de cabelo, 
pintura de rosto, contação de histórias e 
distribuição de brinquedos para crianças, 
além de realizarem arrecadação e 
doação de alimentos, sapatos e roupas.

Cepkenzie social

500

93

8 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Saúde
Assistência

Líder: Marcus Vinicius Eler Pereira 
Organização social beneficiada: 
Congregação Presbiteriana Jardim Natal
Resumo: O projeto Juventude Cristã Avante 
ofereceu à comunidade atendimento 
jurídico, aferição de pressão e de glicemia, 
bazar de roupas, brincadeiras com 
crianças, cantinho da leitura, corte de 
cabelo, maquiagem e manicure.

Juca no Jardim Natal 400

77

13 ações

crianças
jovens
adultos

Educação
Saúde 
Assistência
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Líder: Aline Matos Chagas
Resumo: O projeto mobilizou os voluntários 
por meio de campanha de doação de 
sangue, para contribuir com o aumento 
dos estoques de sangue do Hemocentro 
Regional de Uberaba/MG, que muito sofre 
com estoques baixos. Além disso, aproveitou 
para cadastrar os voluntários também como 
doadores de medula óssea, material muito 
importante, hoje, para o tratamento de 
leucemias. 

Doe sangue, doe vida!

60

29

2 ações

crianças
jovens 
adultos
idosos 
pessoas com 
necessidades 
especiais

Saúde

Líder: Ana Claudia Caixeta da Silva 
Organização social beneficiada: 
Congregação Boa Vista
Resumo: Com o objetivo de incentivar 
o habito pela leitura, foram realizadas 
várias atividades lúdicas com as crianças e 
apresentação da peça com fantoches
 “A história do amor de Deus”. 

História viva 250

20

2 ações

crianças

Educação

Líder: Andre Simões
Resumo: Realizou palestras com 
orientações de segurança no uso da 
internet e distribuiu cartilhas com 
estas dicas.

Conscientização sobre 
segurança na internet

100

5

1 ação

crianças
jovens
adultos

Educação

Líder: Arleilson Albino da Cruz Silva
Resumo: Realizou-se um culto de 
Louvor, Gratidão e Intercessão pelos 
projetos do Mackenzie Voluntário. 

Culto de de intercessão e 
gratidão pelo mackenzie 
voluntário

150

70

3 ações

crianças
jovens
adultos
idosos 
pessoas com 
necessidades 
especiais

Cultura

Líder: Alexandre A. de Oliveira
Resumo: Com objetivo de orientar e 
conscientizar a comunidade do bairro Boa 
Vista, em Uberaba, sobre as questões 
ambientais, o projeto incentivou a adoção 
de ações sustentáveis no uso de materiais 
recicláveis, e promoveu uma grande coleta 
destes materiais. 

Gincana vivenciando os 3r’s 150

15

1 ação

crianças
jovens
adultos
idosos 
pessoas com 
necessidades 
especiais

NI*

*não informado

Líder: Welington Alves dos Santos 
Resumo: O projeto teve como objetivo 
despertar os voluntários para um trabalho 
contínuo de assistência a famílias carentes 
da cidade, realizando corte de cabelo, 
palestras, orientação jurídica, 
atendimento médico e orientação 
de higiene bucal. 

Transforma Mutum 600

155

5 ações

crianças
jovens
adultos

Saúde
Assistência

Líder: Jeanne Camilo Dos Santos
Organização social beneficiada: 
E.E. Maria Carolina Mendes
Resumo: Realizou-se a coleta de doações 
de gibis e livros, que foram entregues na 
Escola Municipal Maria Carolina Mendes 
para manutenção da biblioteca.

Doe um livro - essa atitude faz a diferença!

300

35

1 ação

crianças
jovens

Educação
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Minas GeriasParceiros 
Externos

Líder: Junia Chagas de Arruda
Organização social beneficiada: 
Centro de Atenção Integral à Criança (CAIC)
Resumo: O projeto promoveu, na parte da 
manhã, oficinas de pintura facial, xadrez, 
campeonato de futebol, gincana, hip-hop, 
grafite, orientação na área da saúde e 
nutrição, histórias, shantala, com participação 
de 465 beneficiários no CAIC. À tarde, 
ofereceu oficina de beleza, saúde e música 
no Bairro Sto. Antonio e chá especial com 
os velhinhos do asilo, atendendo em torno 
de 200 pessoas. Durante toda a semana, 
houve apresentações em várias escolas 
públicas, atendendo 12.000 crianças. Também se realizou 
na penitenciária, durante um dia inteiro, 4 apresentações, 
atendendo 480 presos. 

IBEL 100% no mackenzie voluntário

15.000

304

6 ações

crianças
jovens 
adultos
idosos 
pessoas com 
necessidades 
especiais

Educação
Saúde
Assistência
Cultura

Líder: Camilla Gabriela de Oliveira 
Resumo: Divulgaram-se cuidados com 
a saúde por meio de palestras e oficinas 
diversas sobre higiene pessoal e alimentar, 
saúde da mulher e orientação pediátrica. 
O alvo principal foram as mulheres 
(mães, donas de casa e chefes 
de família).

Oficina da saúde 50

6

2 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Educação
Saúde

Líder: Raphael de Oliveira Simões
Organização social beneficiada: 
Igreja Presbiteriana de Uberaba
Resumo: O projeto buscou difundir os 
benefícios da prática esportiva e a utilização 
da bicicleta como meio de transporte 
alternativo. Realizou um passeio pelas 
principais ruas da cidade e 
contou com mais de 
180 ciclistas. 

Pedalar faz bem 500

11

3 ações

crianças
jovens
adultos
idosos 
pessoas com 
necessidades 
especiais

Assistência
Esporte

Líder: Heloisa Pereira Santana
Resumo: Promoveu diversas atividades, 
como torneio de futebol, pintura de uma 
casa, palestras sobre terceira idade e 
nutrição, pula-pula, pintura facil infantil, 
além de distribuição de pipoca e 
doces.

Renascer 600

36

7 ações

crianças
jovens
adultos
idosos 
pessoas com 
necessidades 
especiais

Assistência

Líder: Marcelo Sivieri de Araújo
Organização social beneficiada: 
Centro de Atenção Integral à Criança (CAIC)
Resumo: Houve palestras expositivas, 
distribuição de folders que ensinaram os 
bons hábitos de higiene e noções sobre as 
principais doenças bucais, mostrando 
como estas se desenvolvem e como 
podem ser prevenidas.

O uso do auto-exame da boca 
como estratégia para a prevenção e 
diagnóstico de doenças orais

150

27

3 ações

crianças
jovens 
adultos
idosos 
pessoas com 
necessidades 
especiais

Saúde

Líder: Lucas Gabriel Freire de Souza
Organização social beneficiada: 
Igreja Presbiteriana de Uberaba
Resumo: Ofereceram-se atividades diversas: 
recreação com as crianças, coleta seletiva, 
reciclagem de materiais descartáveis, 
musicalização, conscientização sobre uso 
de drogas, fisioterapia, assessoria jurídica, 
tratamento bucal e 
o cine kids.

UMP em ação 100

44

8 ações

crianças
jovens
adultos
idosos 
pessoas com 
necessidades 
especiais

Educação
Assistência

Líder: Cristina Borges
Organização social beneficiada: 
Congregação Boa Vista
Resumo: Foi oferecido corte de 
cabelo para a comunidade.

Corte de cabelo oferecido 
aos usuários

100

26

1 ação

crianças
jovens
adultos
idosos 
pessoas com 
necessidades 
especiais

Assistência
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Líder: Mariana Barreto Marini
Resumo: Realizou-se promoção da saúde, 
com oferecimento de triagem dos fatores de 
risco, além de orientação sobre hábitos e 
condições de vida saudáveis e preventivos, 
aferição de pressão arterial, realização de 
glucoteste, peso, circunferência abdominal, 
IMC e orientação médica.

Mutirão da saúde

50

14

3 ações

jovens
adultos
idosos

Saúde

Líder: Eulla Paula dos Santos
Resumo: O projeto ofereceu para a 
população da cidade os seguintes serviços: 
corte de cabelo, aferição da pressão, teste 
glicêmico, IMC, limpeza de pele, cuidados 
da sombrancelha, manicure, higiene bucal, 
doação de roupas e sapatos, sorteio de 
61 cestas básicas, lembrancinhas para 
crianças, pula- pupla, pipoca, algodão doce, 
sorvete e kids bíblicos.

Saúde integral

300

90

6 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Saúde
Assistência

Líder: Afonso Celso de Oliveira
Organização social beneficiada: ASPACAM
Resumo: O workshop visou despertar nos 
participantes um novo olhar para a figura 
do idosos, buscando promover sua inclusão 
social, digital e seu bem-estar.

Workshop com a terceira 
idade em Caxambu

1.000

270

6 ações

jovens
adultos
idosos

Educação

Líder: Sílvia Raquel Costa Mendes
Resumo: Foi realizada recreação com 
as crianças, pinturas em rostos, sorteios 
de presentes, atendimento básico de 
saúde, palestras de conscientização e de 
prevenção de doenças, além de discussões 
sobre limpeza e preservação do meio 
ambiente. 

Tarde divertida

100

99

2 ações

crianças

Assistência

Líder: Carlos Eduardo Ferreira Cruz
Resumo: Realizaram-se palestras e atividades para 
orientação sobre o trânsito seguro.

Trânsito: vida e respeito

400
crianças
jovens 
adultos
idosos 
pessoas com 
necessidades 
especiais

40

2 ações

Educação

Líder: Osmar Ribeiro de Moraes
Resumo: Os voluntários realizaram visitas 
aos idosos do bairro, distribuindo folhetos 
com o estatuto dos idosos. Promoveram-
se, ainda, oficinas de trabalhos manuais 
e encaminharam-se alguns casos para 
consulta juridica na Congregação Boa Vista. 

Conhecendo os idosos 300

12

2 ações

idosos

Assistência
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ParanáParceiros 
Externos

Líder: Wanderson Gonçalves Fuly
Organização social beneficiada: 
Congregação Presbiteriana de Cachoeira do Sul
Resumo: O projeto ofereceu corte de 
cabelo, manicure, consulta com dentista, 
palestras sobre higiene bucal, emissão de 
carteira de trabalho, lanche e distribuição 
de cestas básicas. 

Ação social da Igreja 
Presbiteriana de Cachoeira do Sul

500

57

12 ações

Assistência

crianças
jovens
adultos
idosos

Rio Grande do SulParceiros 
Externos

Líder: Raphael Christian Marins Pereira
Resumo: O projeto Doutores de Cristo foi 
realizado em parceria com os Doutores 
da Esperança. Realizou a entrega de 
brinquedos, ofereceu contação de histórias 
e levou palavras de amor e esperança aos 
hospitalizados, visitantes e funcionários 
do hospital por meio da musica e dos 
sorrisos.

Doutores de Cristo 50

13

3 ações

Saúde
Assistência

crianças
jovens
adultos
idosos

Líder: Beatriz de Carvalho Dias M. Cardoso
Organização social beneficiada: 
Igreja Presbiteriana Fazenda Rio Grande
Resumo: Foram realizadas diversas 
atividades para as crianças da IPB Fazenda 
Rio Grande e comunidade, como: contação 
de histórias, brincadeiras, louvor, lanche 
e distribuição de doces. Foi criado o Espaço Kids que 
surgiu da reforma de uma sala: janelas pintadas, paredes 
texturizadas, armários novos, brinquedos, berço reformado, 
doação de material de apoio didático e escolar, mural de 
fotos, reforma e decoração das mesas.

Espaço kids 90

40

6 ações

Assistência

crianças

Líder: Waldemar Moreira Filho
Resumo: O projeto atendeu as necessidades 
do bairro,apontadas pela escola e pela creche 
do local. Foram discutidos valores familiares, 
educação e preservação da natureza. Por 
meio dos atendimentos dos profissionais da 
saúde, os pais também tiveram palestras de 
conscientização e prevenção de doenças. 

Evangelismo cong. industrial 
IPB Guarapuava

600
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12 ações

Assistência

crianças
jovens
adultos
idosos

Líder: Simone Lobo Alves
Organização social beneficiada: CMEI Vila Torres
Resumo: Por meio da reforma de uma sala 
de recreação, os voluntários incentivaram as 
crianças a usar a criatividade nos momentos 
de lazer, de modo a deixar o ambiente alegre 
e divertido.

Reformando o futuro 150
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3 ações

Assistência

crianças

Líder: Rafael Augusto Felipe
Organização social beneficiada: 
Associação Paranaense Alegria de Viver (APAV)
Resumo: O projeto realizou a revitalização 
da quadra e do bicicletário da Associação 
Paranaense Alegria de Viver, lar de crianças 
e adolescentes portadores do vírus HIV. 

Revita APAV 20

6

2 ações

Assistência

crianças
jovens

Minas GeraisParceiros 
Externos

Líder: Elian Garcia de Lima
Organização social beneficiada: 
Ação Social Presbiteriana Américo Cardoso 
de Menezes
Resumo: Foi realizada uma semana 
com diversas opções de lazer e jogos, 
apresentações de grupos de crianças 
que fazem aula de violão, balé, além de 
exposição de trabalhos artesanais, de forma 
a promover a integração entre diferentes 
grupos de pessoas que são atendidas na 
instituição. 

Semana esportiva da criança 100

6

3 ações

crianças
jovens
adultos

Esporte

Líder: William Barbosa Ferreira
Resumo: O projeto ofereceu cestas de 
alimentos às familias carentes dos bairros 
Boa Vista, Morumbi e Pacaembu da 
Cidade de Uberaba.

Alimento para quem tem fome 130
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1 ação

crianças
jovens
adultos
idosos

Assistência

Líder: Walkiria de Oliveira Silva
Resumo: A assistência jurídica teve por 
objetivo auxiliar a comunidade carente do 
bairro Boa Vista, de Uberaba, esclarecendo 
seus direitos e apresentando a solução 
jurídica adequada a cada caso.

Assistência jurídica 100

6

1 ação

adultos

Assistência



 
Áreas de atuação 
Abaixo de cada área de atuação 
está a quantidade projetos que 
desenvolveram ações para 
atendê-la

Esporte 

12

Cultura 

19

Meio 
Ambiente 

14

Educação

 40
Assistência 

199
Saúde

 43
Demais apoiadores do Mackenzie Voluntário 2012

ABS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, ADOÇARTE, ADRIANA OLIVEIRA LIMA, AGONELLI IND. E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROP. LTDA, AGROTERRA, AHM 
ILUMINAÇÃO, AJ SOUSA XEROX E PAPELARIA, ALEXANDRE & ADRIANO - PRODUÇÃO E FOTOS - SHOW MUSICAL, ANA COSMÉSTICOS, ANDERGRAF, APAS, APCD - ASSOCIAÇÃO 
PAULISTA DE DENTISTAS DE SANTO AMARO, ARMARINHO SAMARA, ARMAZENAR DOAÇÕES, ASSIS PAISAGISMO, ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS, 
AUTO CENTER AUTOMOTIVO, AUTO PEÇAS GUANABARA, BANDEIRANTE (FÁBRICA DE BRINQUEDO), BAR DO ZÉ, BENTLEY, BIGAS ESTACIONAMENTO, BOUTIQUE ACONCHEGO, 
BOZÓ FESTAS, BUFFET ALGO MAIS, BUFFET FEFA FESTAS, CANAÃ - COMUNICAÇÃO VISUAL , CAROLA MINERAÇÃO, CASA DA CONSTRUÇÃO, CASA DAS BICICLETAS, CASA DAS 
TINTAS, CASA DO DRYWALL, CENTRO DE RÁDIO E TV - MACKENZIE, CEP CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO, CET, CIA REAL DE TEATRO, CIMENTOL, CIMPOR, CLÁUDIA 
PANIFICADORA, COLÉGIO ESTADUAL DE ITABUNA, COLÉGIO ESTADUAL GUARACIABA, COMPANHIA DE TEATRO PASÁRGADA, CONDOR HIGIENE BUCAL, CONSTRUFERRO 
- MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COPASA, COROAUTO BATERIAS, CRECHE MUNICIPAL CARMEN PEDROZA, CSZ COMUNICAÇÃO LTDA, CURSO DE CABELEIREIRO DO 
SENAC, DA HORTA ALIMENTOS, DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA, DEPÓSITO DO RICARDO, DIMAS VEÍCULOS, DIRETÓRIO ACADÊMICO - DAMAC, 
DISTRIBUIDORA TRIANGULO, DJ DIEGO RUIZ , DOADORES DA ALEGRIA, DROGASIL, DROGRARIA E PERFUMARIA BRASIL, DUDU LOPES CARRO DE SOM, ECONÔMICA TECIDOS, 
EDITORA LEYA, EL SHADAI ARTIGOS EVANGÉLICOS, ELETRE REDE, ELETROCENTER PRESENTES, EMATER-PA, ESCOLA DE ENFERMAGEM - SÃO BERNARDO UNIDADE VILA 
PROGRESSO, ESCOLA ESTADUAL LUDOVICO DA RIVA, ESCOLA PRESBITERIANA DE ALTA FLORESTA, ESSA (ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS ), EXPRESSO DALVA, FÁBIO 
TORRES GRAFITE, FACULDADE SANTA EMÍLIA DE RODAT-FASER, FÊNIX ENFERMAGEM IPIRANGA, FERBASA, FRIMESA EVENTOS E LOCAÇÕES, GAPC (GRUPO DE APOIO AO 
PORTADOR DE CÂNCER), GF SUPERMERCADOS (JD. PARAISO), GREMIO RECREATIVO E ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE VILA MARIA, GRUPO DE AMIGOS WAL-MART, GS - 
DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS, HELIO KAWAKAMI, HEMOCENTRO MOSSORÓ, HI TECH, HOSPITAL REGIONAL, HOSPITAL SÃO CAMILO E POLICLÍNICA, HOTEL PALACE, HOTEL 
POUSADA ÁGUAS DE CAXAMBU, HUGO MARIUTTI, IDEAL PARK ESTACIONAMENTO, IDEIA FIXA, IGREJA BATISTA CHINESA, IGREJA BATISTA MEMORIAL DE INTERLADOS, 
IGREJA METODISTA WESLEYANA, IGREJA PRESBITERIANA NOVA ALIANÇA, IGREJA PRESBITERIANA DE FELIPE CAMARÃO, IGREJA PRESBITERIANA DE MARAMBAIA, SG, 
RJ, IGREJA PRESBITERIANA DE ORLÂNDIA, IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL NO IPIRANGA, IGREJA PRESBITERIANA DO JARAGUÁ, IGREJA PRESBITERIANA EM MIGUEL 
COUTO, INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA ALFA, INSTITUTO AGRONELLI DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INSTITUTO EMBELLEZE, IRMÃOS PELEGRINE, JLV PRODUÇÕES RJ, JURASSIC 
BUFFET, KIA FESTAS, LAR JESUS ENTRE AS CRIANÇAS, LOJA DA FLÁVIA, LOJA DO BEBÊ, LOJAS PROBEL, LUCON ADVOGADOS, LUVERAN TURISMO, M&S ODOTONTOLOGIA, 
M.MATOS, MARCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MARMORARIA BAEPEDRAS, MERCADÃO DAS MALHAS, MERCADINHO DA PRAÇA, MIGUEL CABELEIREIRO, MILLENIUM 
INFORMÁTICA, MINISTÉRIO EKLESIA, MONTAGEM INDUSTRIAL UNIVERSO, MOSQUERA- DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS, NANCID PRODUTOS DE LIMPEZA, NELSON 
COMPUTADORES, ORACLE, ÓTICA TONON, OUTNETMIDIA, PADARIA EMANUELLE, PANIFICADORA CANELAS, PAPEL & CIA, PARANÁ BEBIDAS, PARQUE DAS ÁGUAS, PELOTINHA 
E SUA TURMA, PINGUIM SORVETES, POLÍCIA FEDERAL DE BRASÍLIA, POLÍCIA FEDERAL DE MANAUS, POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO, PONTO NET INFORMÁTICA, POSTO 
BARBOSA, PREFEITURA DE MANACAPURU - AM, PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU, PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS 
CRUZES, PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL, PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIATABA - SECRETARIA DE SAÚDE, PRINCESINHA TECIDO, PUPPET PARTY BRAZIL, 
QUIPÃO CASEIRO, RÁDIO CIDADE DE COROMANDEL, RÁDIO DIAMANTE, RÁDIO FM 90.3, RÁDIO VERA CRUZ 96,5 FM, RAMOM BRINQUEDOS INFLÁVEIS, RESTAURANTE E 
PIZZARIA STELLET, RESTAURANTE MAMELY - CANTINA DO SEMINÁRIO MACKENZIE, REVOLLUTHON ESCOLA DE CABELEIREIROS, ROBSON VEÍCULOS, RURAL FÉRTIL, RV 
2007 COMÉRCIO, SAGRADOS CORAÇÕES IND. E COM. DE ALIMENTOS, SALÃO DA MARY, SAMUEL QUIRINO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SANFONEIRO GERALDO PINHEIRO DA 
FONSECA, SANTANDER, SCOUT SOUND , SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MANAUS (SEMEC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS - BA, SECRETARIA 
DE SAÚDE MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS - BA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BUERAREMA, SECRETARIAS DE SAÚDE,ASSISTÊNCIA SOCIAL, MEIO AMBIENTE 
E EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA-PA, SESC BAHIA, SESI, SETA ATACADISTA, SETOR JURÍDICO DO BANCO BRADESCO, SICOOB 
BONFIM, SINDICATO DOS MET. DE TRÊS CORAÇÕES, SIQUEIRA NETO ADVOGADOS, SOFTEX, SORRIDENTS, SOS CONSULTORIA EMPRESARIAL, STUDIO LABOURE, SUB-
PREFEITURA DA VILA MARIA, SUCCAR ADVOGADOS, SUPER SACOLÃO, SUPERMERCADO BOM DIA , SUPERMERCADO DO LAR, SUPERMERCADO DO LAR, SUPERMERCADO 
LIDER, SUPERMERCADO LIDER, SUPERMERCADO PAULISTA, SUPERMERCADO PROGRESSO, SUPERMERCADO SANTA CLARA, SUPERMERCADO SOARES MENDONÇA - LOJA 
DA BARONESA, SUPERMERCADOS CARROSSEL E ELDORADO, TEMPERADO VIDRAÇARIA, TGB LOGÍSTICA INDUSTRIAL, TOTAL ALIMENTOS, TRANSPORTADORA VÔO LIVRE, 
UBERCENTER, UFRN, UNIME - LAURO DE FREITAS - BA, UTILAR MÓVEIS, VIA MINAS OUTDOOR, VIDROAC VIDROS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, VILLA BALI - EVENTOS & 
LAZER, VISÃO MUNDIAL, VIVA LER - LIVRARIA CRISTÃ, WILLIE DE OLIVEIRA, WORD PINTURAS E REVESTIMENTOS.

118 mil 
beneficiados diretos 

estimados

33.185 
voluntários

1.111 
ações

236 
projetos

20
Unidades da 
Federação e 

Distrito Federal

Perfil do beneficiado
Do lado de cada perfil do 
beneficiado está a quantidade 
projetos que desenvolveram 
ações para atendê-lo
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63

52

66
40

47

57

120

Objetivos de 
Desenvolvimento 
do Milênio
Do lado de cada objetivo está 
a quantidade de projetos que 
desenvolveram ações para 
atendê-lo

2005 2006 2007 2008 2009 20102004

voluntários

projetos 
e ações

2011 2012

4.115

414

11.363
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14.140
21.221 21.227

24.204
27.157

402
577 597 672 763

31.584
33.185
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1.347

criança

155

adulto

pessoa com 
necessidades especiais

idoso

185

jovem

145

114

62

beneficiados diretos estimados

voluntários cadastrados

projetos

Estado

Legenda

Professor, auxiliar ou aluno do Colégio
Professor, auxiliar ou aluno da Universidade
Auxiliar do Instituto
Parceiro Externo)

CPM
UPM
IPM
PEX

Vínculo do líder com o Mackenzie:

São Paulo

IPMUPMCPM PEX
9.919

3.641
40

2.876

2.003
11

21.280

4.993
36

11.987

10.069
35

Rio de Janeiro

UPM
1.940

430
6

PEX
1.780

294
6

Minas Gerais
PEX
25.725

2.149
30 Espírito Santo

PEX
2.200

407
4

Sergipe
PEX
150

150
1

Bahia
PEX
11.060

2.788
21

Pernambuco
PEX

3.550

873
6

Paraíba
PEX
1.040

189
2

Rio Grande 
do Norte

PEX
400

217
2

Ceará
PEX
480

159
3

Rio Grande 
do Sul

UPM
500

110
1

Paraná
PEX
910

108
5

Amapá
PEX
150

70
1

Pará
PEX
1.500

143
2

Amazonas
PEX
2.500

18
1

Tocantins
PEX
800

175
1

Rondônia
PEX
800

50
1

Mato Grosso do Sul
PEX
3.500

361
2

Mato Grosso
PEX
9.550

1.312
4

Goiás
PEX
720

376
5

Brasília
CPM
2.745

1.956
8

Apoiadores do bemNúmeros do bem

UPM
1.000

94
1

PEX
500

50
1
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“O Mackenzie Voluntário é uma iniciativa fabulosa 
do Mackenzie, tem a ver com a sua história, que é 
uma instituição que sempre teve compromisso com a 
responsabilidade social.”
Dr. Hesio Cesar de Souza Maciel
Diretor-Presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie à 
época da realização do Mackenzie Voluntário 2012

“O Mackenzie Voluntário é uma das iniciativas mais 
importantes da nossa instituição, que tem como 
objetivo uma mobilização da comunidade em torno de 
programas sociais, atendendo à meta institucional de sua 
responsabilidade social.”
Prof. Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto
Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Segundo a Teoria da Cor, o contraste é um fenômeno 
cujo o qual podem ser diferenciadas as cores, atendendo 
à luminosidade à cor de fundo sobre a qual se projeta. 
Quando duas cores diferentes entram em contato direto, 
o contraste intensifica as diferenças entre ambas. O 
contraste aumenta quanto maior for o grau de diferença 
e maior for o grau de contato, chegando a seu máximo 
quando uma cor está rodeada por outra1. Geralmente 
tomamos emprestada essa figura para descrever o contato 
de realidades e características diferentes, especialmente 
para realçar a conjunção de diferenças nas diversas 
situações humanas. É exatamente esse contraste que 
gostaríamos de destacar no que apresentamos a seguir: 
o contraste que se dá não nas cores de páginas ou fotos, 
mas na rica e, muitas vezes, inexplicável relação humana.
A cada página você verá diferenças sociais, econômicas 
e outras, reunidas com a finalidade de superar situações 
adversas. Estão lado a lado jovens e idosos, crianças e 
adultos, homens e mulheres, estudantes, profissionais e 
um universo de diferentes pessoas, de regiões diferentes, 
frente a diferentes situações e condições às vezes sub-
humanas, vestindo a mesma camisa e se revestindo 
dos mesmos objetivos e ideais, formando um cenário 
contrastante e simultaneamente belo. São exatamente 

essas características que tornam o Mackenzie Voluntário 
tão relevante. Mais de 33 mil pessoas tão diferentes em 
suas culturas e realidades se unem em torno de um único 
objetivo, a prática do bem, e fazendo isso voluntariamente. 
Aqui manifestamos a nossa gratidão a todos aqueles 
que empenharam para a realização do 9o Mackenzie 
Voluntário. Estamos certos de que “Deus não é injusto 
para ficar esquecido do vosso trabalho”2 e, por essa razão, 
retribuirá conforme a sua justiça e graça a todos os que se 
esforçaram para a realização desse projeto.
Voltando-se à Teoria da Cor, afirma-se ainda, que o efeito 
de contraste é recíproco, ou seja, todas as cores de uma 
composição sofrem a influência das cores com as quais 
entram em contato. Por isso, essa figura se aplica tão 
bem ao que veremos nas próximas páginas. O contraste 
evidenciado nas ações do Mackenzie Voluntário promove o 
bem recíproco, cuja influência é intangível, e os resultados, 
imensuráveis. Só nos cabe, portanto, convidá-lo a conhecer 
o que foi realizado e a se agendar para a 10a edição a 
acontecer nos dias 5, 12 e 19 de outubro de 2013.
Boa Leitura e até o Mackenzie Voluntário 2013!

Rev. Jôer Corrêa Batista
Gerente de Responsabilidade Social e Filantropia do 
Instituto Presbiteriano Mackenzie

“Toda vez que nós doamos, nos entregamos, nos 
sacrificamos voluntariamente por outras pessoas, nós 
estamos refletindo o Deus doador, o Deus voluntário que 
entregou seu filho para nossa redenção. Nesse dia nós 
celebramos a vida e celebramos esse Deus voluntário e 
doador que nos salva.”
Rev. Dr. Augustus Nicodemus Gomes Lopes
Chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie

www.mackenzievoluntario.com.br
5, 12 e 19 de outubro de 2013

1 Tessalonicenses 3:12

Mackenzie Voluntário @mack_voluntario

Apresentação

Depoimentos da liderança

Legenda dos projetos

  1(Luciano Moreno, http://www.criarweb.com/artigos/teoria-da-cor-contrastes-de-cor.html em 03/04/2013) /  2Livro de Hebreus 6.10

Líder: Mario Francisco F. Valladão
Organização social beneficiada: Projeto Peregrino
Resumo: 20 crianças de 6 e 10 anos de idade do Projeto 
Peregrino vieram ao Mackenzie e assistiram à uma contação 
de histórias bíblicas e depois receberam lanches.

Peregrino
60

10

2 ações

crianças
jovens

Assistência
Cultura

Número de beneficiados diretos previstos
Perfil dos beneficiados
Número de voluntários cadastrados
Número de ações realizadas

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 
alcançados

Mais fotos do projeto disponíveis no link:
picasaweb.google.com/MackenzieVoluntario2012

Nome do projeto

Áreas de atuação atendidas

e o Senhor vos faça crescer e 
aumentar no amor uns para com 
os outros e para com todos, como 

também nós para convosco.


