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A Universidade Presbiteriana Mackenzie,
como instituição educacional, desde o seu
início tem uma história ligada à responsabi-

lidade social.  Através dos projetos educativos,
nós temos sempre procurado desenvolver junto

ao nosso alunado esta idéia para que cada um,
dentro do espírito de cidadania, possa entender o
seu compromisso com a sociedade, o seu com-
promisso com a vontade social de ajudar.
A participação no Dia Mackenzie Voluntário por
cada um de nossos estudantes, de nossos docen-
tes, de nossos colaboradores é um pleito que a
reitoria faz e estimula, esperando que todos pos-
sam entender que o papel de cada um corresponde
a uma magnificação do papel coletivo.
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O Mackenzie Voluntário é um dos excelentes
projetos institucionais do Mackenzie, que
envolve alunos e ex-alunos, professores, co-
laboradores, familiares e empresas parceiras.
Na realidade, envolve toda a comunidade
Mackenzie. No último dia 7 de outubro de

2006, o Dia Mackenzie Voluntário promoveu
mais um dia de fazer o bem e,

consequentemente, de Fazer a Diferença.
Foi um dia em que todos estiveram imbuídos dos
propósitos de distribuir, contribuir, dividir, com-
partilhar e ajudar. Dia em que o Mackenzie de
hoje, renova a sublime vocação de outrora. A vida
do Mackenzie sempre esteve ligada à filantropia
e à responsabilidade social, visão inegociável de
seus fundadores. Com o Dia Mackenzie Volun-
tário, mais uma vez, essa preocupação com o so-
cial foi colocada em prática e milhares de pesso-
as, na grande São Paulo e em outras regiões do
país, foram beneficiadas.
O Mackenzie se rejubilou neste dia 7 de outubro
quando, novamente, mobilizou uma grande mul-
tidão para fazer o bem e fazer a diferença.

Solidariedade e um coração voluntário deman-
dam vontade, tempo, esforço e muita disposi-
ção. São exercícios a serem desenvolvidos nas
simples situações do dia a dia e também nas

grandes oportunidades que surgem na vida. So-
lidariedade é a nossa mais nobre missão e um

coração voluntário, a nossa mais sublime identi-
dade. No dia 7 de outubro passado, com a realiza-
ção da terceira edição do Dia Mackenzie Voluntá-
rio, a comunidade mackenzista superou todas as
nossas expectativas. Milhares de alunos, ex-alunos,
colaboradores, parceiros, familiares e admiradores
do Mackenzie, de forma voluntária e comprometi-
da, se doaram fazendo o bem e, certamente, fize-
ram a diferença. Nós sabemos e entendemos que o
trabalho voluntário é um dever do cidadão, especi-
almente, em um País como o nosso, onde há aque-
les que são excluídos, aqueles que são menos favo-
recidos e que precisam do apoio e da solidariedade
de outros.
O Dia Mackenzie Voluntário 2006, sem dúvidas,
foi um sucesso maior que nos anos anteriores e re-
presentou um grande envolvimento benéfico para
uma população que carece deste tipo de atenção.
O Mackenzie fez o bem, melhor ainda, fez a dife-
rença.
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775, Balas Sweet Jelly, Coco Ice, Data Coop, LWAM Pblicidade, Manoel Cabelereiro, Mosaico,  O Boticário,
Jornal Folha da Cidade (Garanhuns - PE), Jornal O Estado de São Paulo, Publicis, Schering do Brasil.

ApoiadoresApoiadoresApoiadoresApoiadoresApoiadores
Ao Banco ABN Amro Real, principal
apoiador, e às empresas parceiras, as
quais acreditaram que é possível fazer
a diferença ajudando a realizar mais
um Dia Mackenzie Voluntário, a todas,
o nosso muitíssimo OBRIGADO!
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O projeto DIA MACKENZIE VOLUNTÁRIO é um projeto institucional do Mackenzie, implantado em 2004 e especialmente idealizado
para marcar o início de uma nova abordagem da ação e responsabilidade social na organização. Sua principal finalidade é a de sensibilizar,
mobilizar e integrar todos os dirigentes, gestores, colaboradores, professores, alunos, antigos alunos, fornecedores, parceiros e amigos do
Mackenzie, num movimento de aproximação com as comunidades e de promoção da participação social como forma de aprendizagem e
exercício de cidadania, de incentivo à geração de conhecimento específico e de contribuição qualificada para o desenvolvimento social.

No dia 7 de outubro, tivemos a terceira edição do “Dia Mackenzie Voluntário”, com o tema “O bem faz bem e faz a diferença” e, a
“Grande Família Mackenzie” pôde escrever mais uma bela página que, certamente, passará para a história.

Foram realizados com grande sucesso 402 projetos, os quais aconteceram em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco
e Bahia. 14.140 voluntários participaram ativamente, dos quais, mais de 11 mil eram alunos, que iam desde a educação infantil à pós-
graduação. 137 instituições foram efetivamente atendidas, beneficiando direta e indiretamente cerca de 250.000 pessoas.

Seguindo a experiência de 2005, implementamos 3 pólos de ações comunitárias-PAC, em São Paulo (CEU Jambeiro e CEU Parque São
Carlos – Ambos na zona leste da cidade; e Campus Higienópolis – no Centro). Nos pólos foram realizados 117 projetos e ações, com
excelente participação de voluntários e mais de 40.000 pessoas atendidas diretamente.

Destacamos também, o alto nível de envolvimento e compromisso dos nossos parceiros apoiadores; certamente não teríamos alcança-
do os objetivos, nem tido as experiências transformadoras que tivemos, sem a participação decisiva desta plêiade de colaboradores.

Destacamos o apoio do Banco ABN Amro Real que, mais uma vez, sendo coerente com o seu profundo compromisso social, participou
efetiva e integralmente do evento, trocando experiências e apoiando financeiramente. Também, destacamos a parceria com a empresa
Domicili (Indústria e Comércio de Alimentos LTDA) que, somando-se à parceria do Banco Real, apoiou a bem sucedida campanha “Seja
Voluntário e Solidário em Dobro”. Nesta campanha, elaborada com a ajuda da Agência Júnior de Comunicação, foram arrecadados 1.880
kg de leite em pó,  460 pacotes de fraldas geriátricas e 560 cestas básicas. Conforme a proposta da campanha, as arrecadações foram
dobradas pela Domicili. Com o resultado, atendemos 20 entidades.

Como parceiros de primeira hora, também, destacamos empresas e instituições como: Nunes Turismo, Bradesco, AMIL, Faculdades
Moraes Júnior, USP, UNICERP, entre outras...

Além dos parceiros já mencionados, vale consignar a decisiva participação da Igreja Presbiteriana do Brasil, por meio da UMP (Grande
São Paulo); da UPA (Grande São Paulo); das Igrejas Presbiterianas Locais de Alphaville, Tucuruvi, Uberaba, Mutum, João Dourado; do IBEL
e do IBN; bem como, da participação engajada e comprometida dos gestores dos CEU’s Jambeiro e Parque São Carlos, colocando toda a
estrutura física e de pessoal dos centros à disposição do Mackenzie.

Também digna de registro é a participação pró-ativa e incansável do Comitê Gestor, do Comitê Operacional e das Comissões temáticas
de apoio e logística, da diretoria geral, da reitoria, da chancelaria e, dos mais de 1.000 colaboradores diretos (professores e auxiliares), em
especial, do DEX (Decanato de Extensão) e da Superintendência da Educação Básica, mostrando o compromisso do Mackenzie com a
indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Será inesquecível a alegria contagiante de todos. Valeu!

Com absoluta certeza, o “Dia Mackenzie Voluntário 2006” foi uma grande oportunidade de fazer amigos, viver novas
experiências e conhecer novas realidades. Foi um dia memorável de ensinamento e aprendizado, de dar e receber. Um dia
diferente de fazer a diferença!

Sem ser redundante, reitero que estou absolutamente convicto de
que todo o sucesso do Dia Mackenzie Voluntário 2006 foi fruto da
graça infinita de Deus e da altruísta participação dos mais de 360
líderes de projetos e ações, dos mais de 14 mil voluntários e dos
abnegados parceiros apoiadores.

O  comprometimento de todos foi decisivo e ajudou o
Mackenzie a escrever mais um belo capítulo de sua história. Por
estes e outros motivos, somos gratos!

Hoje podemos exclamar em bom e alto som que o Mackenzie
fez o bem, melhor, e fez a diferença!

Muito obrigado!

Rev. Marcos Antonio Serjo da Costa
Presidente do Comitê Gestor do DMV 2006



Cerca de 150 voluntários, entre alunos, ex-alunos, colaboradores, professores e pa-
rentes, participaram dos projetos desenvolvidos pelo Centro de Rádio e Televisão
(CRT) durante a terceira edição do Dia Mackenzie Voluntário, 07 de outubro. Este

ano, o CRT ampliou suas ações, triplicando seus projetos. Além da cobertura ao vivo pela
TV Mackenzie, o projeto “TV do Bem”, os projetos “Documentário” e “Fotografando o
Bem”, também mobilizaram muita gente que se dispôs a doar um pouco do seu tempo
para contribuir na divulgação e registro da grande ação social empreendida pelo Mackenzie.

Às 06h30, estavam todos reunidos na praça em frente ao prédio Modesto Carvalhosa. Em
um grande círculo, de mãos dadas, todos ouviram as palavras de incentivo do Rev. Marcos
Serjo, presidente do Comitê Gestor do DMV 2006, e, em seguida a oração do Rev. Carlos
Henrique. Após o grito “Isto é Mackenzie!”, tradicional brado do memorável mackenzista
Luiz Poças Leitão, todos tomaram o rumo de suas atividades o mais rápido possível.

A cobertura de TV, como no ano passado,
começou às 9h00. O projeto “TV do Bem”
teve 93 voluntários inscritos, número 20%
superior ao do ano passado. Com uma
grande estrutura técnica montada, a pro-
gramação especial ganhou maior dinamis-
mo. Ao todo, foram 20 reportagens ao vivo,
transmitidas de links instalados nos CEU’s
Jambeiro e Parque São Carlos e no campus
do Mackenzie e 06 reportagens gravadas e
editadas no dia. Também entraram ao vivo,
por telefone, líderes de projetos de outros 5
estados (PE, MG, DF, RJ e BA). O objetivo
deste ano foi aumentar as entradas “ao
vivo” e diminuir as gravadas. Desta forma,
foram geradas, 3h30min. de programação
“ao vivo”, transmitida do estúdio de
telejornalismo do CRT e dos links  externos.
A programação foi veiculada no Canal Uni-
versitário de São Paulo até às 18h00.

O projeto “Documentários” mobilizou cerca de 20 voluntários que se distribuíram nos
dois CEUS. O objetivo foi documentar as ações e o depoimento dos participantes para
produzir diversos documentários sobre o DMV 2006. Já o projeto “Fotografando o Bem”,
obteve 27 participantes que contaram com um prévio treinamento sobre o manejo do
equipamento fotográfico. No dia, foram tiradas aproximadamente 800 fotos registrando
quase que a totalidade dos projetos. Muitas das fotografias serão publicadas no Balanço
Social do Mackenzie.

Para Agenor Braga Nascimento,  gerente do CRT, a maior satisfação é ver o objetivo cum-
prido, ou seja, incentivar a participação de voluntários através de projetos que agregam
valor à carreira profissional e acadêmica dos alunos. “As imagens das ações do Dia
Mackenzie Voluntário são inesquecíveis”, disse.

Por DANIEL DE THOMAZ
Supervisor de Televisão do CRT

ItensItensItensItensItens                               2005                               2005                               2005                               2005                               2005                   2006                  2006                  2006                  2006                  2006

Horas geradas              9h (9h às 18h)        9h (9h às 18h)
Horas ao vivo                 1h45min                          3h30min.
Programas reprisados              14                                      09
Ações do Mês - gravadas         03                                    06
Depoimentos gravados            05                                    09
Entrevista em estúdio               05                                    09
Entrevista por tel.   01 gravada (MG)    7 ao vivo (PE, MG, DF, RJ e BA)
Links                                    01 (1 CEU)         20 (2 CEUS + Mackenzie)
Boletins informativos             05                                     09
Reportagem de alunos              01                                    05
Participantes                       70                                  108

TV do Bem, em númerosTV do Bem, em númerosTV do Bem, em númerosTV do Bem, em númerosTV do Bem, em números

O Dia Mackenzie Voluntário 2006 recebeuO Dia Mackenzie Voluntário 2006 recebeuO Dia Mackenzie Voluntário 2006 recebeuO Dia Mackenzie Voluntário 2006 recebeuO Dia Mackenzie Voluntário 2006 recebeu
ampla cobertura de suas atividades.ampla cobertura de suas atividades.ampla cobertura de suas atividades.ampla cobertura de suas atividades.ampla cobertura de suas atividades.

Este ano, o DMV, além da cobertura re-
alizada pelo CRT, que teve sua pro-
gramação veiculada pela TV Univer-

sitária, conseguiu fechar parcerias que per-
mitiram que o link dessa programação  fosse
transmitido para cerca de  4 milhões de
casas com antenas parabólicas.

No dia, 7 de outubro,  contamos também
com a participação da TV Futura, que co-
briu as atividades realizadas no CEU
Jambeiro, em São Paulo.
A repercussão do evento também pôde ser
constatada em algumas mídias  locais, como
reportagens tratando do evento  em  alguns
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jornais: Jornal Brasil Presbiteriano,  em São
Paulo/SP e na Folha da Cidade, em
Garanhuns/PE. Exemplos como estes retra-
tam o crescimento do Dia Mackenzie Vo-
luntário, que a cada ano supera expectati-
vas, sempre na certeza que o BEM FAZ BEM
E FAZ A DIFERENÇA!



Neste ano, como novidade, o
Mackenzie  lançou uma campa-
nha de arrecadação de alimentos

e fraldas geriátricas para ajudar algumas
das organizações sociais participantes do
Dia Mackenzie Voluntário 2006. Em par-
ceria com a DOMICILI - Indústria e Co-
mércio de Alimentos LTDA, e com um
slogan bastante interessante: Seja VSeja VSeja VSeja VSeja Volun-olun-olun-olun-olun-
tário e Solidário em Dobrtário e Solidário em Dobrtário e Solidário em Dobrtário e Solidário em Dobrtário e Solidário em Dobrooooo, a campa-
nha consistiu em dobrar cada doação rea-
lizada pelos voluntários. Nesta campanha,
a Domicili disponibizou alguns itens a pre-
ço de custo para serem adquiridos pelos vo-
luntários, como pacotes de fraldas geriá-
tricas, pacotes de 1kg de leite em pó e ces-
tas  de alimentos, para serem destinadas a
algumas organizações sociais inscritas no
projeto e que apresentaram certa carência
de recursos. Vale ressaltar ainda que a cada
item doado, o voluntário ganhava um brin-

Ganhadores dos kitsGanhadores dos kitsGanhadores dos kitsGanhadores dos kitsGanhadores dos kits

Todo o projeto gráfico da campanha SejaSejaSejaSejaSeja
VVVVVoluntário e Solidário em Dobroluntário e Solidário em Dobroluntário e Solidário em Dobroluntário e Solidário em Dobroluntário e Solidário em Dobro o o o o foi
desenvolvido voluntariamente pela equipe
da Agência Jr. do Mackenzie, vinculada ao
Centro de Comunicação e Letras, da Uni-
versidade Presbiteriana Mackenzie.  Perso-
nagens foram criados para ilustrar o ma-
terial gráfico que ficou exposto nos quios-
ques de atendimento e no site oficial do
Mackenzie Voluntário. Devido à simpatia
do público por estes personagens, os mes-
mos acabaram sendo incorporados à pró-

Organizações SociaisOrganizações SociaisOrganizações SociaisOrganizações SociaisOrganizações Sociais
beneficiadas pela campanhabeneficiadas pela campanhabeneficiadas pela campanhabeneficiadas pela campanhabeneficiadas pela campanha

No intuito de estimular a participa
ção dos colaboradores do Mac-
kenzie no Dia Mackenzie Voluntá-

rio de 2006, a Superintendência de Desen-
volvimento Humano,  em parceria com a
Gerência de Responsabilidade Social,
Filantropia e Desenvolvimento Ins-
titucional, promoveu o Concurso Dia
Mackenzie Voluntário.  Participaram os
funcionários do Mackenzie e das empresas
prestadoras de serviço (Vanguarda, 3AB,
Top Clean, Tejofran, CIEE e Álamo), res-
pondendo a um questionário com pergun-
tas sobre o histórico do projeto.
No dia 5 de outubro, foram sorteados cinco

questionários dentre os participantes de
Mackenzie São Paulo, dois de Tamboré e dois
de Brasília. Para uma maior transparência,
o sorteio teve o acompanhamento da Au-
ditoria Interna do Mackenzie.
De acordo com o Sr. Hothir Marques
Ferreira, Superintendente de Desenvolvi-
mento Humano, o concurso alcançou o
objetivo de conhecer melhor e aumentar a
participação de colaboradores próprios e
das empresas parceiras no Dia Mackenzie
Voluntário e,  de maneira ampla,  exerci-
tar a cidadania e  responsabilidade social.  
A entrega dos prêmios foi realizada pelas
Assistentes Sociais de cada unidade.

Superintendência de Desenvolvimento Humano promoveSuperintendência de Desenvolvimento Humano promoveSuperintendência de Desenvolvimento Humano promoveSuperintendência de Desenvolvimento Humano promoveSuperintendência de Desenvolvimento Humano promove
concurso para envolvimento integral dos colaboradoresconcurso para envolvimento integral dos colaboradoresconcurso para envolvimento integral dos colaboradoresconcurso para envolvimento integral dos colaboradoresconcurso para envolvimento integral dos colaboradores

São Paulo:São Paulo:São Paulo:São Paulo:São Paulo:
Cícero Ferreira da Silva (Top Clean)
José Roberto Ribeiro (Segurança)
Keila Aparecida Santos (FCI)
Nanci dos Santos Nunes Souza (Biblioteca)
Silvana Giuseppina Montone Mantovani (Professora Ed. Física)

Ganhadores do ConcursoGanhadores do ConcursoGanhadores do ConcursoGanhadores do ConcursoGanhadores do Concurso

PROACC, Lar Sol e Vida, I.P.I. Vida Nova, PROFAZ - Projeto Fazendinha,
Comunidade da Pedra (RJ), Centro Presbiteriano Humanitário de Ação
Social - CEPHAS, AEB - Associação Evangélica Beneficente, Abrigo
Betsaida, Casa Modelo de Apoio A Criança com Câncer - CAMACC,
Associação Espírita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra, CERELP - Centro de
Recuperação Liberdade Plena, Casa Lar Novo Mundo, Lar Escola Agríco-
la “A Semente”, H.I.Vida, Associação para Profissionalização, Orientação
e Integração do Excepcional - APOIE,  Associação de Apoio à Criança
Bom Pastor, Creche Recanto da Alegria I, CAF - Casa de Assistência
Filadélfia, CEU Parque São Carlos e CEU Parque Jambeiro

de correspondente (1 kg de leite = 1
squeeze, 1 pacote de fralda geriátrica = 1
caneca reta, 1 cesta básica de alimentos =
1 caneca tulipa e 1 cesta especial de ali-
mentos = 1 kit com 6 xícaras de café) e, ao
final da campanha, a chance de  concorrer
a 7 kits completos dos brindes.

No dia 7 de outubro, quando houve o en-
cerramento oficial da campanha, haviam
sido doados 1880 Kg de leite em pó, 460
pacotes de fraldas e 560 cestas de alimen-
tos que foram dobrados pela Domicili, be-
neficiando duplamente 20 organizações
sociais.
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Tamboré:Tamboré:Tamboré:Tamboré:Tamboré:
Iriene Pereira da Costa (Auxiliar Educacio-
nal Pré-escola)
Ivair Rodrigues (Auxiliar Educacional En-
sino Fundamental I)

Brasília:Brasília:Brasília:Brasília:Brasília:
Taustinho José de Almeida ( Financeiro )
Maria Madalena B. Barros  (Auxiliar Edu-
cacional do Ensino Fundamental I)

pria campanha de voluntariado do
Mackenzie, sendo veiculados também nos
cartazes, banners e flyers.

No dia 19 de outubro de 2006,  foi realiza-
do o sorteio dos 7 kits de brindes disponibili-
zados. 5 deles foram sorteados entre os par-
ticipantes da unidade Mackenzie de São
Paulo, 1 kit, entre os participantes da uni-
dade do Tamboré  e 1 kit,  entre os partici-
pantes da unidade de Brasília.

Ganhador da unidade de Tamboré:Ganhador da unidade de Tamboré:Ganhador da unidade de Tamboré:Ganhador da unidade de Tamboré:Ganhador da unidade de Tamboré:
Alexsandro Fabrizzio

Ganhador da unidade de Brasília:Ganhador da unidade de Brasília:Ganhador da unidade de Brasília:Ganhador da unidade de Brasília:Ganhador da unidade de Brasília:
Davi de Paula

Ganhadores da unidade de São Paulo:Ganhadores da unidade de São Paulo:Ganhadores da unidade de São Paulo:Ganhadores da unidade de São Paulo:Ganhadores da unidade de São Paulo:
Jonas Nunes
Lara Beatriz Muniz de oliveira
Rozane Vieira de Araújo Narezzi
Therezinha Serzedello
Valdomiro da Silva Lopes

1880+18801880+18801880+18801880+18801880+1880
KGKGKGKGKG

460+460460+460460+460460+460460+460
pacotespacotespacotespacotespacotes

560+560560+560560+560560+560560+560
cestascestascestascestascestas



AAAAA participação dos Colégios Presbiteriano Mackenzie não poderia ser maior.
Foram mais de 5 mil voluntários, entre alunos, pais, professores e
funcionários, envolvidos em diferentes projetos, demonstrando que o tema

do Dia Mackenzie Voluntário 2006, “O Bem faz Bem e Faz a Diferença”, não é apenas
uma frase bonita a ser pronunciada durante o mês de outubro, e sim, um sentimento
verdadeiro de que todos podem, através do bem, de ações solidárias realizadas ao
longo do ano inteiro, fazer a diferença.

De acordo com a profa. Débora Bueno Muniz Oliveira, diretora da Educação Básica
de São Paulo, “a alegria, o empenho, a doação de si, o compromisso, o amor ao
próximo, demonstrado nas pequenas atitudes e nas grandes ações, são prova de
que os valores e princípios cristãos, nos quais se baseiam a formação integral do
nosso aluno, trazem como resultado seres humanos solidários e comprometidos com
a sociedade na qual estão inseridos”. Compartilham deste mesmo pensamento, as
diretoras da Educação Básica do Tamboré e de Brasília, as professoras Vera Maria
Alves Mendes e Sandra Maria Souza de Paiva, afirmam que a oportunidade que o Dia
Mackenzie Voluntário oferece é realmente uma benção na vida de cada um.

Ou seja, para toda a direção dos Colégios Presbiteriano Mackenzie, é bom fazer o
bem!

É bom fazer o Bem!!!É bom fazer o Bem!!!É bom fazer o Bem!!!É bom fazer o Bem!!!É bom fazer o Bem!!!
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Projetos da unidadeProjetos da unidadeProjetos da unidadeProjetos da unidadeProjetos da unidade
São PauloSão PauloSão PauloSão PauloSão Paulo

Ensino Fundamental II e a 3° idade:Ensino Fundamental II e a 3° idade:Ensino Fundamental II e a 3° idade:Ensino Fundamental II e a 3° idade:Ensino Fundamental II e a 3° idade: O projeto proporcionou um dia diferente para os
idosos da “Casa dos Velhinhos Ondina Lobo”, suprindo algumas de suas necessidades
materiais com doações,  além de sensibilizar as pessoas para a importância do trabalho
voluntário.

Espaço Posto de Saúde:Espaço Posto de Saúde:Espaço Posto de Saúde:Espaço Posto de Saúde:Espaço Posto de Saúde:     A idéia era fazer do Dia do Mackenzie Voluntário uma grande
diversão para as crianças, com brincadeiras, teatro de fantoches, danças e roda de violão.
Arrecadou-se também livros e brinquedos que foram doados para as crianças da região.

Fazendo o Bem a Quem faz Bem:Fazendo o Bem a Quem faz Bem:Fazendo o Bem a Quem faz Bem:Fazendo o Bem a Quem faz Bem:Fazendo o Bem a Quem faz Bem:     Projeto que teve como objetivo criar um momento
de descontração e alegria para aqueles que fazem bem em nosso dia-a-dia, beneficiando
os vigilantes, auxiliares administrativos e funcionários da Top Clean que atendem a Edu-
cação Básica do Mackenzie, além dos funcionários de serviços gerais.

Final de Semana com Deus e a Natureza:Final de Semana com Deus e a Natureza:Final de Semana com Deus e a Natureza:Final de Semana com Deus e a Natureza:Final de Semana com Deus e a Natureza: Promoveu um acampamento no Cabuçu,
para crianças em situação de risco, que vivem em casa lares na cidade de São Paulo. Foram
02 dias de brincadeiras e ensino da Palavra de Deus.

Projeto Jardim Aeroporto:Projeto Jardim Aeroporto:Projeto Jardim Aeroporto:Projeto Jardim Aeroporto:Projeto Jardim Aeroporto: O projeto organizou, no galpão localizado dentro da favela
do Jardim Aeroporto,  atendimentos odontológico (prevenção), cabeleireiro,  serviços de
correio e atividades recreativas para as crianças. As mães puderam participar do curso de
culinária com reaproveitamento de alimentos e panificação.

Relações sem Fronteira:Relações sem Fronteira:Relações sem Fronteira:Relações sem Fronteira:Relações sem Fronteira: O projeto evolveu alunos da Educação Básica do Mackenzie
juntamente com o grupo KAIRÓS,  e ofereceu momentos de diversão e reflexão aos alunos
da escola municipal Arthur Guimarães, com uma programação de qualidade  realizada no
auditório Ruy Barbosa.

Sol e VSol e VSol e VSol e VSol e Vida:ida:ida:ida:ida:     Promoveu um dia especial para crianças carentes, desenvolvendo ações que
atendiam às necessidades do Lar Sol e Vida.

VVVVVale da Benção:ale da Benção:ale da Benção:ale da Benção:ale da Benção: Projeto que teve como objetivo a conscientização sobre as desigualda-
des sociais para pessoas em liberdade assistida.

“O nosso projeto foi em parceria“O nosso projeto foi em parceria“O nosso projeto foi em parceria“O nosso projeto foi em parceria“O nosso projeto foi em parceria
com o ‘Amigos do Abrigo’ e,com o ‘Amigos do Abrigo’ e,com o ‘Amigos do Abrigo’ e,com o ‘Amigos do Abrigo’ e,com o ‘Amigos do Abrigo’ e,
também, com o projeto do Rev.também, com o projeto do Rev.também, com o projeto do Rev.também, com o projeto do Rev.também, com o projeto do Rev.
Josué, no Cabuçu. RealizamosJosué, no Cabuçu. RealizamosJosué, no Cabuçu. RealizamosJosué, no Cabuçu. RealizamosJosué, no Cabuçu. Realizamos
uma reunião com os voluntáriosuma reunião com os voluntáriosuma reunião com os voluntáriosuma reunião com os voluntáriosuma reunião com os voluntários
no dia 04 de outubro parano dia 04 de outubro parano dia 04 de outubro parano dia 04 de outubro parano dia 04 de outubro para
organização final e, no dia 07,organização final e, no dia 07,organização final e, no dia 07,organização final e, no dia 07,organização final e, no dia 07,
estavam todos muitoestavam todos muitoestavam todos muitoestavam todos muitoestavam todos muito
entusiasmados, solícitos eentusiasmados, solícitos eentusiasmados, solícitos eentusiasmados, solícitos eentusiasmados, solícitos e
trabalhando com alegria. Foitrabalhando com alegria. Foitrabalhando com alegria. Foitrabalhando com alegria. Foitrabalhando com alegria. Foi
muito especial sentir a alegriamuito especial sentir a alegriamuito especial sentir a alegriamuito especial sentir a alegriamuito especial sentir a alegria
que vinha das crianças e dosque vinha das crianças e dosque vinha das crianças e dosque vinha das crianças e dosque vinha das crianças e dos
voluntários. Acredito que estevoluntários. Acredito que estevoluntários. Acredito que estevoluntários. Acredito que estevoluntários. Acredito que este
ano, todos realmenteano, todos realmenteano, todos realmenteano, todos realmenteano, todos realmente
participaram. Tiveram voluntáriosparticiparam. Tiveram voluntáriosparticiparam. Tiveram voluntáriosparticiparam. Tiveram voluntáriosparticiparam. Tiveram voluntários
que levaram as crianças para oque levaram as crianças para oque levaram as crianças para oque levaram as crianças para oque levaram as crianças para o
acampamento, no Cabuçu, eacampamento, no Cabuçu, eacampamento, no Cabuçu, eacampamento, no Cabuçu, eacampamento, no Cabuçu, e
ainda ajudaram na montagemainda ajudaram na montagemainda ajudaram na montagemainda ajudaram na montagemainda ajudaram na montagem
da biblioteca; outros, queda biblioteca; outros, queda biblioteca; outros, queda biblioteca; outros, queda biblioteca; outros, que
doaram alguma coisa para odoaram alguma coisa para odoaram alguma coisa para odoaram alguma coisa para odoaram alguma coisa para o
projeto, foram entregarprojeto, foram entregarprojeto, foram entregarprojeto, foram entregarprojeto, foram entregar
pessoalmente e acabarampessoalmente e acabarampessoalmente e acabarampessoalmente e acabarampessoalmente e acabaram
participando também dasparticipando também dasparticipando também dasparticipando também dasparticipando também das
atividades; voluntários queatividades; voluntários queatividades; voluntários queatividades; voluntários queatividades; voluntários que
arrumaram os computadoresarrumaram os computadoresarrumaram os computadoresarrumaram os computadoresarrumaram os computadores
doados para o projeto;doados para o projeto;doados para o projeto;doados para o projeto;doados para o projeto;
voluntários que fizeram o almoçovoluntários que fizeram o almoçovoluntários que fizeram o almoçovoluntários que fizeram o almoçovoluntários que fizeram o almoço
na cozinha de outra voluntária,na cozinha de outra voluntária,na cozinha de outra voluntária,na cozinha de outra voluntária,na cozinha de outra voluntária,
etc. etc. etc. etc. etc. Enfim, todos contribuíram deEnfim, todos contribuíram deEnfim, todos contribuíram deEnfim, todos contribuíram deEnfim, todos contribuíram de
alguma forma nestas e em outrasalguma forma nestas e em outrasalguma forma nestas e em outrasalguma forma nestas e em outrasalguma forma nestas e em outras
ações especiais realizadas no dia.ações especiais realizadas no dia.ações especiais realizadas no dia.ações especiais realizadas no dia.ações especiais realizadas no dia.
Realmente sentimos a presençaRealmente sentimos a presençaRealmente sentimos a presençaRealmente sentimos a presençaRealmente sentimos a presença
de Deus em todos os momentos.de Deus em todos os momentos.de Deus em todos os momentos.de Deus em todos os momentos.de Deus em todos os momentos.
Obrigada pela grandeObrigada pela grandeObrigada pela grandeObrigada pela grandeObrigada pela grande
oportunidade!”oportunidade!”oportunidade!”oportunidade!”oportunidade!”

PATRICIA BERTACHINI
Líder do Projeto
Jardim Aeroporto

“Os objetivos do projeto foram“Os objetivos do projeto foram“Os objetivos do projeto foram“Os objetivos do projeto foram“Os objetivos do projeto foram
atingidos. Houve participação,atingidos. Houve participação,atingidos. Houve participação,atingidos. Houve participação,atingidos. Houve participação,
colaboração e envolvimento porcolaboração e envolvimento porcolaboração e envolvimento porcolaboração e envolvimento porcolaboração e envolvimento por
parte de todos os voluntários. Foiparte de todos os voluntários. Foiparte de todos os voluntários. Foiparte de todos os voluntários. Foiparte de todos os voluntários. Foi
gratificante presenciar a reaçãogratificante presenciar a reaçãogratificante presenciar a reaçãogratificante presenciar a reaçãogratificante presenciar a reação
das crianças na chegada aodas crianças na chegada aodas crianças na chegada aodas crianças na chegada aodas crianças na chegada ao
Abrigo, observando eAbrigo, observando eAbrigo, observando eAbrigo, observando eAbrigo, observando e
comentando as diferenças nocomentando as diferenças nocomentando as diferenças nocomentando as diferenças nocomentando as diferenças no
ambiente. Fizemos a diferença!”ambiente. Fizemos a diferença!”ambiente. Fizemos a diferença!”ambiente. Fizemos a diferença!”ambiente. Fizemos a diferença!”

VERA BUSCH RIGO NEVES BEZERRA
Líder do Projeto Amigos do Abrigo

“Realmente foi um dia muito“Realmente foi um dia muito“Realmente foi um dia muito“Realmente foi um dia muito“Realmente foi um dia muito
especial, onde recebemos oespecial, onde recebemos oespecial, onde recebemos oespecial, onde recebemos oespecial, onde recebemos o
carinho das crianças daquelacarinho das crianças daquelacarinho das crianças daquelacarinho das crianças daquelacarinho das crianças daquela
região e pudemos demonstrarregião e pudemos demonstrarregião e pudemos demonstrarregião e pudemos demonstrarregião e pudemos demonstrar
nosso amor por elas. O rostonosso amor por elas. O rostonosso amor por elas. O rostonosso amor por elas. O rostonosso amor por elas. O rosto
alegre de cada criança quealegre de cada criança quealegre de cada criança quealegre de cada criança quealegre de cada criança que
esteve conosco será inesquecívelesteve conosco será inesquecívelesteve conosco será inesquecívelesteve conosco será inesquecívelesteve conosco será inesquecível
para todos os voluntários e apara todos os voluntários e apara todos os voluntários e apara todos os voluntários e apara todos os voluntários e a
despedida, com certeza, não foidespedida, com certeza, não foidespedida, com certeza, não foidespedida, com certeza, não foidespedida, com certeza, não foi
um ‘adeus’, mas um ‘até breve’,um ‘adeus’, mas um ‘até breve’,um ‘adeus’, mas um ‘até breve’,um ‘adeus’, mas um ‘até breve’,um ‘adeus’, mas um ‘até breve’,
pois no próximo ano estaremospois no próximo ano estaremospois no próximo ano estaremospois no próximo ano estaremospois no próximo ano estaremos
com eles novamente e com umcom eles novamente e com umcom eles novamente e com umcom eles novamente e com umcom eles novamente e com um
espaço maior, pois a reformaespaço maior, pois a reformaespaço maior, pois a reformaespaço maior, pois a reformaespaço maior, pois a reforma
estará finalizada, podendo, assim,estará finalizada, podendo, assim,estará finalizada, podendo, assim,estará finalizada, podendo, assim,estará finalizada, podendo, assim,
beneficiar e conhecer maisbeneficiar e conhecer maisbeneficiar e conhecer maisbeneficiar e conhecer maisbeneficiar e conhecer mais
crianças.”cr ianças.”cr ianças.”cr ianças.”cr ianças.”

RACHEL NEVES DIAS FRANCISCO
Líder do Projeto Abrace Jardim Felicidade e
Jardim Fontális

“O bem faz bem, primeiramente na vida do indivíduo que o pratica. É“O bem faz bem, primeiramente na vida do indivíduo que o pratica. É“O bem faz bem, primeiramente na vida do indivíduo que o pratica. É“O bem faz bem, primeiramente na vida do indivíduo que o pratica. É“O bem faz bem, primeiramente na vida do indivíduo que o pratica. É
algo sublime e transformador. É maravilhoso ver a transformação quealgo sublime e transformador. É maravilhoso ver a transformação quealgo sublime e transformador. É maravilhoso ver a transformação quealgo sublime e transformador. É maravilhoso ver a transformação quealgo sublime e transformador. É maravilhoso ver a transformação que
o doar faz na vida de um egoísta. Faz de fato uma grande diferença.o doar faz na vida de um egoísta. Faz de fato uma grande diferença.o doar faz na vida de um egoísta. Faz de fato uma grande diferença.o doar faz na vida de um egoísta. Faz de fato uma grande diferença.o doar faz na vida de um egoísta. Faz de fato uma grande diferença.
Por isso, vejo o Dia Mackenzie Voluntário, como um bumerangue, aoPor isso, vejo o Dia Mackenzie Voluntário, como um bumerangue, aoPor isso, vejo o Dia Mackenzie Voluntário, como um bumerangue, aoPor isso, vejo o Dia Mackenzie Voluntário, como um bumerangue, aoPor isso, vejo o Dia Mackenzie Voluntário, como um bumerangue, ao
mesmo tempo que ele transforma e faz a alegria de todos os assistidos,mesmo tempo que ele transforma e faz a alegria de todos os assistidos,mesmo tempo que ele transforma e faz a alegria de todos os assistidos,mesmo tempo que ele transforma e faz a alegria de todos os assistidos,mesmo tempo que ele transforma e faz a alegria de todos os assistidos,
faz bem e muita diferença emfaz bem e muita diferença emfaz bem e muita diferença emfaz bem e muita diferença emfaz bem e muita diferença em
nós, mackenzistas.”nós, mackenzistas.”nós, mackenzistas.”nós, mackenzistas.”nós, mackenzistas.”

JOSUÉ ALVES FERREIRA
Capelão da Educação Básica
Colégio Presbiteriano Mackenzie - SP



Projetos da unidadeProjetos da unidadeProjetos da unidadeProjetos da unidadeProjetos da unidade
TamboréTamboréTamboréTamboréTamboré
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Ação & Amor:Ação & Amor:Ação & Amor:Ação & Amor:Ação & Amor: O projeto proporcionou aos idosos da “Casa do Idoso Maria da Glória”
momentos de carinho e atenção, promovendo um café da manhã entre moradores e fun-
cionários, seguido de apresentação de músicas e entrega de nécessaire contendo produtos
de higiene pessoal como lembrança do encontro.

Ação e Cidadania:Ação e Cidadania:Ação e Cidadania:Ação e Cidadania:Ação e Cidadania: O projeto proporcionou momentos de descontração às 14 mulheres
entre 34 e 84 anos, ex-moradoras de rua, e que apresentam problemas físicos, emocionais
e mentais, da entidade Toca de Assis, em Osasco.

Alunos com Cuca LeAlunos com Cuca LeAlunos com Cuca LeAlunos com Cuca LeAlunos com Cuca Legggggal:al:al:al:al: Pintura de toda a parte externa da creche Cuca Legal, em
Carapicuíba, contribuindo para melhorar o seu aspecto, enquanto alguns voluntários de-
senvolviam atividades recreativas com as crianças.

Brincando de BrincarBrincando de BrincarBrincando de BrincarBrincando de BrincarBrincando de Brincar:::::     O projeto consistiu na instalação de um Playground no parque
de lazer Antônio Temporim.

Cultura em Ação:Cultura em Ação:Cultura em Ação:Cultura em Ação:Cultura em Ação: O projeto reestruturou e atualizou uma Biblioteca Pública, inaugura-
da em 1978, na Cidade de Carapicuíba-SP.

Dançando com a Melhor Idade:Dançando com a Melhor Idade:Dançando com a Melhor Idade:Dançando com a Melhor Idade:Dançando com a Melhor Idade: O projeto ofereceu uma tarde dançante aos morado-
res da entidade “Grupo Vida Residência”, no intuito de resgatar a auto-estima destes ido-
sos por meio da música, dança e socialização.

Educação Física e Cidadania:Educação Física e Cidadania:Educação Física e Cidadania:Educação Física e Cidadania:Educação Física e Cidadania: O projeto desenvolveu trabalho de atividades físicas
junto a crianças sem recursos nenhum e que vivem em áreas livres da região de Barueri.

Frutas p’ros Bichos:Frutas p’ros Bichos:Frutas p’ros Bichos:Frutas p’ros Bichos:Frutas p’ros Bichos: O projeto promoveu a manutenção das árvores plantadas nos
projetos realizados em 2004 e 2005 (cerca de 500 árvores frutíferas silvestres).

Gesto de AmorGesto de AmorGesto de AmorGesto de AmorGesto de Amor: : : : : O projeto promoveu palestras sobre drogas e alcoolismo, além de arre-
cadar doações.

PrPrPrPrProfaz:ofaz:ofaz:ofaz:ofaz:     O projeto promoveu ações estruturais, ambiental e recreativa no Projeto
Fazendinha (PROFAZ).

Projeto Nova Esperança:Projeto Nova Esperança:Projeto Nova Esperança:Projeto Nova Esperança:Projeto Nova Esperança: Doação de enxovais à gestantes carentes que são atendidas
mensalmente pela Instituição, além de doação de itens para um Bazar beneficente(roupas,
sapatos, brinquedos, bijuterias, artesanatos, utilidades domésticas, etc.) com a finalidade
de arrecadar fundos para a compra destes enxovais.

Resgatando a Cidadania III:Resgatando a Cidadania III:Resgatando a Cidadania III:Resgatando a Cidadania III:Resgatando a Cidadania III: O projeto realizou o casamento de um casal da comuni-
dade, no civil e no religioso,   oferecendo também a festa do casamento, contando com a
participação de  todos os envolvidos na comunidade.

VVVVVamos ao Teatramos ao Teatramos ao Teatramos ao Teatramos ao Teatro:o:o:o:o:     O projeto procurou arrecadar roupas e calçados para as 150 crian-
ças do Lar “Jesus entre as Crianças”, além de ter levado 80 delas ao teatro Brigadeiro para
assistir a peça infantil “Caiu do Céu”.

VVVVVamos Famos Famos Famos Famos Fazer a Difazer a Difazer a Difazer a Difazer a Diferererererença:ença:ença:ença:ença:     O projeto arrecadou roupas, alimentos, produtos de limpe-
za, higiene pessoal, materiais para construção e utensílios domésticos, que foram doados à
Casa de Recuperação Jesus é Vida.



“O projeto superou as“O projeto superou as“O projeto superou as“O projeto superou as“O projeto superou as
expectativas iniciais previstas.expectativas iniciais previstas.expectativas iniciais previstas.expectativas iniciais previstas.expectativas iniciais previstas.
Tivemos apoio e incentivo pessoalTivemos apoio e incentivo pessoalTivemos apoio e incentivo pessoalTivemos apoio e incentivo pessoalTivemos apoio e incentivo pessoal
de diversas pessoas assim comode diversas pessoas assim comode diversas pessoas assim comode diversas pessoas assim comode diversas pessoas assim como
doadores que atenderam àsdoadores que atenderam àsdoadores que atenderam àsdoadores que atenderam àsdoadores que atenderam às
necessidades para a realizaçãonecessidades para a realizaçãonecessidades para a realizaçãonecessidades para a realizaçãonecessidades para a realização
do casamento de Dorado casamento de Dorado casamento de Dorado casamento de Dorado casamento de Dora
(cozinheira da Casa Resgate(cozinheira da Casa Resgate(cozinheira da Casa Resgate(cozinheira da Casa Resgate(cozinheira da Casa Resgate
Vida) e Camilo. O casamento civilVida) e Camilo. O casamento civilVida) e Camilo. O casamento civilVida) e Camilo. O casamento civilVida) e Camilo. O casamento civil
foi no dia 30 de setembro e ofoi no dia 30 de setembro e ofoi no dia 30 de setembro e ofoi no dia 30 de setembro e ofoi no dia 30 de setembro e o
religioso no dia 7 de outubro,religioso no dia 7 de outubro,religioso no dia 7 de outubro,religioso no dia 7 de outubro,religioso no dia 7 de outubro,
com a cerimônia e recepção paracom a cerimônia e recepção paracom a cerimônia e recepção paracom a cerimônia e recepção paracom a cerimônia e recepção para
120 pessoas. Dentre os120 pessoas. Dentre os120 pessoas. Dentre os120 pessoas. Dentre os120 pessoas. Dentre os
convidados, estavam presentesconvidados, estavam presentesconvidados, estavam presentesconvidados, estavam presentesconvidados, estavam presentes
todos os internos que estão emtodos os internos que estão emtodos os internos que estão emtodos os internos que estão emtodos os internos que estão em
reabilitação na instituição.reabilitação na instituição.reabilitação na instituição.reabilitação na instituição.reabilitação na instituição.
Através do relato da equipe daAtravés do relato da equipe daAtravés do relato da equipe daAtravés do relato da equipe daAtravés do relato da equipe da
Casa, avaliamos que houve umCasa, avaliamos que houve umCasa, avaliamos que houve umCasa, avaliamos que houve umCasa, avaliamos que houve um
verdadeiro apoio espiritual averdadeiro apoio espiritual averdadeiro apoio espiritual averdadeiro apoio espiritual averdadeiro apoio espiritual a
todos os internos e um realtodos os internos e um realtodos os internos e um realtodos os internos e um realtodos os internos e um real
resgate de cidadania eresgate de cidadania eresgate de cidadania eresgate de cidadania eresgate de cidadania e
dignidade dos mesmos”.dignidade dos mesmos”.dignidade dos mesmos”.dignidade dos mesmos”.dignidade dos mesmos”.

DEBORA REGINA ROSAS HOCHHEIM
Líder do Projeto Resgatando a Cidadania III

“Esse projeto era um sonho desde“Esse projeto era um sonho desde“Esse projeto era um sonho desde“Esse projeto era um sonho desde“Esse projeto era um sonho desde
que entrei no Mackenzie, há dezque entrei no Mackenzie, há dezque entrei no Mackenzie, há dezque entrei no Mackenzie, há dezque entrei no Mackenzie, há dez
anos, e que só pôde ser realizadoanos, e que só pôde ser realizadoanos, e que só pôde ser realizadoanos, e que só pôde ser realizadoanos, e que só pôde ser realizado
em função do Mackenzieem função do Mackenzieem função do Mackenzieem função do Mackenzieem função do Mackenzie
Voluntário porque envolve mão-Voluntário porque envolve mão-Voluntário porque envolve mão-Voluntário porque envolve mão-Voluntário porque envolve mão-
de-obra masculina e manuseio dede-obra masculina e manuseio dede-obra masculina e manuseio dede-obra masculina e manuseio dede-obra masculina e manuseio de
ferramentas pesadas em um localferramentas pesadas em um localferramentas pesadas em um localferramentas pesadas em um localferramentas pesadas em um local
de difícil acesso. Presenciar, dia-de difícil acesso. Presenciar, dia-de difícil acesso. Presenciar, dia-de difícil acesso. Presenciar, dia-de difícil acesso. Presenciar, dia-
a-dia, as árvores crescendo,a-dia, as árvores crescendo,a-dia, as árvores crescendo,a-dia, as árvores crescendo,a-dia, as árvores crescendo,
dando flores, alguns frutos e jádando flores, alguns frutos e jádando flores, alguns frutos e jádando flores, alguns frutos e jádando flores, alguns frutos e já
atraindo passarinhos, é umatraindo passarinhos, é umatraindo passarinhos, é umatraindo passarinhos, é umatraindo passarinhos, é um
presente de Deus. Ter trabalhadopresente de Deus. Ter trabalhadopresente de Deus. Ter trabalhadopresente de Deus. Ter trabalhadopresente de Deus. Ter trabalhado
no Dia Mackenzie Voluntáriono Dia Mackenzie Voluntáriono Dia Mackenzie Voluntáriono Dia Mackenzie Voluntáriono Dia Mackenzie Voluntário
cuidando dessas árvores foi umcuidando dessas árvores foi umcuidando dessas árvores foi umcuidando dessas árvores foi umcuidando dessas árvores foi um
prazer enorme e trouxe muitaprazer enorme e trouxe muitaprazer enorme e trouxe muitaprazer enorme e trouxe muitaprazer enorme e trouxe muita
paz ao meu coração.Tenhopaz ao meu coração.Tenhopaz ao meu coração.Tenhopaz ao meu coração.Tenhopaz ao meu coração.Tenho
certeza que este também seria ocerteza que este também seria ocerteza que este também seria ocerteza que este também seria ocerteza que este também seria o
depoimento da maioria dosdepoimento da maioria dosdepoimento da maioria dosdepoimento da maioria dosdepoimento da maioria dos
voluntários que trabalharamvoluntários que trabalharamvoluntários que trabalharamvoluntários que trabalharamvoluntários que trabalharam
nesse projeto”.nesse projeto”.nesse projeto”.nesse projeto”.nesse projeto”.

OLGA BOSNIAC
Líder do Projeto Frutas p’ros Bichos

“A oportunidade de levar“A oportunidade de levar“A oportunidade de levar“A oportunidade de levar“A oportunidade de levar
esperança para pessoas queesperança para pessoas queesperança para pessoas queesperança para pessoas queesperança para pessoas que
vivem à margem da sociedade évivem à margem da sociedade évivem à margem da sociedade évivem à margem da sociedade évivem à margem da sociedade é
muito gratificante para quem fazmuito gratificante para quem fazmuito gratificante para quem fazmuito gratificante para quem fazmuito gratificante para quem faz
a ação. Nós é que ganhamos coma ação. Nós é que ganhamos coma ação. Nós é que ganhamos coma ação. Nós é que ganhamos coma ação. Nós é que ganhamos com
isso. Espero poder ajudar porisso. Espero poder ajudar porisso. Espero poder ajudar porisso. Espero poder ajudar porisso. Espero poder ajudar por
muitos anos”.muitos anos”.muitos anos”.muitos anos”.muitos anos”.

ELIANA FERREIRA R. C. NEVES
Líder do Projeto Gesto de Amor

“A exemplo dos anteriores, o Dia“A exemplo dos anteriores, o Dia“A exemplo dos anteriores, o Dia“A exemplo dos anteriores, o Dia“A exemplo dos anteriores, o Dia
Mackenzie Voluntário 2006 foiMackenzie Voluntário 2006 foiMackenzie Voluntário 2006 foiMackenzie Voluntário 2006 foiMackenzie Voluntário 2006 foi
inspirador e regozijante. Oinspirador e regozijante. Oinspirador e regozijante. Oinspirador e regozijante. Oinspirador e regozijante. O
trabalho foi árduo, porém,trabalho foi árduo, porém,trabalho foi árduo, porém,trabalho foi árduo, porém,trabalho foi árduo, porém,
gratificante. Desfrutamos degratificante. Desfrutamos degratificante. Desfrutamos degratificante. Desfrutamos degratificante. Desfrutamos de
momentos de união,momentos de união,momentos de união,momentos de união,momentos de união,
companheirismo e cidadania. Ocompanheirismo e cidadania. Ocompanheirismo e cidadania. Ocompanheirismo e cidadania. Ocompanheirismo e cidadania. O
resultado: Gratidão a Deus,resultado: Gratidão a Deus,resultado: Gratidão a Deus,resultado: Gratidão a Deus,resultado: Gratidão a Deus,
reconhecimento por parte dareconhecimento por parte dareconhecimento por parte dareconhecimento por parte dareconhecimento por parte da
Entidade e Comissão Gestora,Entidade e Comissão Gestora,Entidade e Comissão Gestora,Entidade e Comissão Gestora,Entidade e Comissão Gestora,
satisfação pelo êxito, e por fazersatisfação pelo êxito, e por fazersatisfação pelo êxito, e por fazersatisfação pelo êxito, e por fazersatisfação pelo êxito, e por fazer
parte de uma Instituiçãoparte de uma Instituiçãoparte de uma Instituiçãoparte de uma Instituiçãoparte de uma Instituição
socialmente responsável”.socialmente responsável”.socialmente responsável”.socialmente responsável”.socialmente responsável”.

MARCELO LUIZ FERREIRA
Líder do Projeto Cultura  em  Ação

1111111111
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De Mãos Dadas a Espalhar O AmorDe Mãos Dadas a Espalhar O AmorDe Mãos Dadas a Espalhar O AmorDe Mãos Dadas a Espalhar O AmorDe Mãos Dadas a Espalhar O Amor::::: O projeto proporcionou um dia agradável a
todas as crianças que vivem na instituição “Recanto Cristo Vivo”. Na ocasião, foram en-
tregues brinquedos, lençóis, roupas, material de higiene pessoal, livros, agasalhos, calçados
e alimentos.

Ação do Amor :Ação do Amor :Ação do Amor :Ação do Amor :Ação do Amor : O projeto proporcionou um dia feliz para as 180 crianças que vivem na
instituição “Comunidade da Sagrada Face de Jesus Cristo”. Foi servido um delicioso café-
da-manhã, seguido de diversas atividades recreativas.

Contadores de História:Contadores de História:Contadores de História:Contadores de História:Contadores de História: Inspirado em um trabalho desenvolvido no Ceará, este projeto
visou à exploração do poder transformador da cultura, de modo a suprir carências tão
sérias quanto a financeira - como de atenção e de conhecimento - por meio da divulgação
desta arte que encanta pessoas de todas as idades e níveis socioeconômicos: o de contar
histórias.

Diferença Que Não Se Vê, Se Sente! Diferença Que Não Se Vê, Se Sente! Diferença Que Não Se Vê, Se Sente! Diferença Que Não Se Vê, Se Sente! Diferença Que Não Se Vê, Se Sente! : O projeto promoveu atividades visando facilitar
a vida e as atividades dos estudantes do Centro de Ensino de Deficientes Visuais, através da
arrecadação de materiais como: reglete (utilizado para escrita), sorobã (aparelho de cal-
cular), assinador (usado como guia, para que o cego possa escrever em letra comum o
próprio nome), cd´s e fitas k-7. Ofereceu também tratamento estético, incluindo corte de
cabelo e manicure, além de aplicação de flúor nos dentes.

Doe SanDoe SanDoe SanDoe SanDoe Sangue e Fgue e Fgue e Fgue e Fgue e Faça a Difaça a Difaça a Difaça a Difaça a Diferererererença:ença:ença:ença:ença: Uma parceria com o Hemocentro de Brasília, o proje-
to incentivou a doação de sangue.

Educação InteEducação InteEducação InteEducação InteEducação Integggggral : ral : ral : ral : ral : Com o tema “Educação Integral, o projeto promoveu diversas ati-
vidades a 50 crianças carentes e seus familiares.

Ensinando a Pescar:Ensinando a Pescar:Ensinando a Pescar:Ensinando a Pescar:Ensinando a Pescar: O projeto teve por objetivo ensinar receitas econômicas e vendá-
veis para a Cooperativa de mães “Mãos que Transformam”, que trabalham junto à insti-
tuição “Assistência Social Casa Azul-ASCA”.

Projetos da unidadeProjetos da unidadeProjetos da unidadeProjetos da unidadeProjetos da unidade
BrasíliaBrasíliaBrasíliaBrasíliaBrasília

Pintando e Brincando :Pintando e Brincando :Pintando e Brincando :Pintando e Brincando :Pintando e Brincando : O projeto promoveu um tour por Brasília, proporcionando um
dia de lazer às crianças de creche localizada na periferia.

Praticando o amor :Praticando o amor :Praticando o amor :Praticando o amor :Praticando o amor : O projeto teve por objetivo arrecadar alimentos não perecíveis,
brinquedos e móveis (como cadeiras e mesas), que foram doados às crianças da cidade
satélite do Recanto das Emas, no Distrito Federal.

Saúde InteSaúde InteSaúde InteSaúde InteSaúde Integggggral : ral : ral : ral : ral : O projeto promoveu diversas atividades para a comunidade do Varjão
do Torto, como: consultas médicas e odontológicas; corte de cabelo; emissão de documen-
tos oficiais como RG e certidão de nascimento; atendimento a crianças carentes; doação de
Kit escova de dente e pasta dental; entrega de filtros de água; histórias infantis; doação de
carteiras e mesas escolares; e organização da biblioteca existente.

Sorrir Faz Bem:Sorrir Faz Bem:Sorrir Faz Bem:Sorrir Faz Bem:Sorrir Faz Bem: O projeto promoveu palestras sobre o combate a cárie e a halitose à
comunidade de Buritis II. Foram realizados ainda aplicação de flúor nas crianças e doação
de kits de higiene bucal (composto por escova de dente, pasta de dente e fio dental).

Um AtoUm AtoUm AtoUm AtoUm Ato,,,,, um Orgulho! : um Orgulho! : um Orgulho! : um Orgulho! : um Orgulho! : O projeto teve como objetivo sensibilizar, mobilizar e interagir
dirigentes, funcionários, educadores, estudantes e seus familiares estimulando-os a bene-
ficiar e atender as crianças carentes do Orfanato Rebecca, da comunidade da Cidade Oci-
dental, através de doações e de ações  culturais e lúdicas.

VVVVVoluntários do Afoluntários do Afoluntários do Afoluntários do Afoluntários do Afeto e do Amoreto e do Amoreto e do Amoreto e do Amoreto e do Amor::::: O projeto arrecadou alimentos, fraldas, kit de higiene
pessoal, etc., que foram doados ao “Lar dos Velhinhos Maria Madalena” em um dia de
muito lazer e descontração.

VVVVVoluntários do Amoroluntários do Amoroluntários do Amoroluntários do Amoroluntários do Amor: : : : : O projeto  proporcionou uma manhã de socialização entre os
estudantes e pais do colégio Mackenzie com as crianças carentes da cidade Satélite – Gama,
sendo oferecidos momentos de lazer e atividades diversas, como: prevenção de cáries com
aplicação de flúor, prevenção de acidentes com a demonstração do corpo de bombeiros;
lanche especial, etc.

O Dia Mackenzie Voluntário é um marco diferencial da nossa instituição. A cada ano tem sensibilizado a
família mackenzista para essa ação solidária. Foi muito bonito ver e perceber o empenho de alguns funcionários,
alunos e pais para ajudar o próximo. Esse ano tivemos quase dois mil e quinhentos voluntários distribuídos em
quatorze projetos espalhados no entorno do Distrito Federal.

Foi um dia de muita festividade, alegria, descontração e desejo de servir ao semelhante. O bem realmente
faz a diferença pois enobrece e nos engrandece como seres humanos. Louvamos a Deus por essa iniciativa e
que ela possa perdurar em nossa Instituição. Direção da Educação Básica de Brasília
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“O bem faz bem e faz diferença.“O bem faz bem e faz diferença.“O bem faz bem e faz diferença.“O bem faz bem e faz diferença.“O bem faz bem e faz diferença.
Essa foi a maior lição que tivemosEssa foi a maior lição que tivemosEssa foi a maior lição que tivemosEssa foi a maior lição que tivemosEssa foi a maior lição que tivemos
no Dia Mackenzie Voluntário, nono Dia Mackenzie Voluntário, nono Dia Mackenzie Voluntário, nono Dia Mackenzie Voluntário, nono Dia Mackenzie Voluntário, no
projeto Ação do Amor, realizadoprojeto Ação do Amor, realizadoprojeto Ação do Amor, realizadoprojeto Ação do Amor, realizadoprojeto Ação do Amor, realizado
em parceira com o Rotary Club deem parceira com o Rotary Club deem parceira com o Rotary Club deem parceira com o Rotary Club deem parceira com o Rotary Club de
Brasília. Neste dia, todos osBrasília. Neste dia, todos osBrasília. Neste dia, todos osBrasília. Neste dia, todos osBrasília. Neste dia, todos os
voluntários tiveram avoluntários tiveram avoluntários tiveram avoluntários tiveram avoluntários tiveram a
oportunidade de compreender,oportunidade de compreender,oportunidade de compreender,oportunidade de compreender,oportunidade de compreender,
talvez, a mais nobre lição quetalvez, a mais nobre lição quetalvez, a mais nobre lição quetalvez, a mais nobre lição quetalvez, a mais nobre lição que
nosso Senhor nos ensinou, AMAI-nosso Senhor nos ensinou, AMAI-nosso Senhor nos ensinou, AMAI-nosso Senhor nos ensinou, AMAI-nosso Senhor nos ensinou, AMAI-
VOS UNS AOS OUTROS COMOVOS UNS AOS OUTROS COMOVOS UNS AOS OUTROS COMOVOS UNS AOS OUTROS COMOVOS UNS AOS OUTROS COMO
AMA A TI MESMO. AgradeçoAMA A TI MESMO. AgradeçoAMA A TI MESMO. AgradeçoAMA A TI MESMO. AgradeçoAMA A TI MESMO. Agradeço
sinceramente a participação desinceramente a participação desinceramente a participação desinceramente a participação desinceramente a participação de
todos os voluntários do projeto,todos os voluntários do projeto,todos os voluntários do projeto,todos os voluntários do projeto,todos os voluntários do projeto,
que proporcionaram um dia maisque proporcionaram um dia maisque proporcionaram um dia maisque proporcionaram um dia maisque proporcionaram um dia mais
feliz para as crianças quefeliz para as crianças quefeliz para as crianças quefeliz para as crianças quefeliz para as crianças que
abrigam naquela instituiçãoabrigam naquela instituiçãoabrigam naquela instituiçãoabrigam naquela instituiçãoabrigam naquela instituição
(Comunidade da Sagrada Face(Comunidade da Sagrada Face(Comunidade da Sagrada Face(Comunidade da Sagrada Face(Comunidade da Sagrada Face
de Jesus Cristo), valeu todode Jesus Cristo), valeu todode Jesus Cristo), valeu todode Jesus Cristo), valeu todode Jesus Cristo), valeu todo
esforço, todo trabalho e todoesforço, todo trabalho e todoesforço, todo trabalho e todoesforço, todo trabalho e todoesforço, todo trabalho e todo
AMOR que vocês dedicaram aoAMOR que vocês dedicaram aoAMOR que vocês dedicaram aoAMOR que vocês dedicaram aoAMOR que vocês dedicaram ao
próximo! ”próximo! ”próximo! ”próximo! ”próximo! ”

SAMARA LEITE BRITO
Líder do  Projeto Ação do Amor

“Este dia já está incorporado à“Este dia já está incorporado à“Este dia já está incorporado à“Este dia já está incorporado à“Este dia já está incorporado à
programação dos Colégiosprogramação dos Colégiosprogramação dos Colégiosprogramação dos Colégiosprogramação dos Colégios
Presbiterianos Mackenzie, em SãoPresbiterianos Mackenzie, em SãoPresbiterianos Mackenzie, em SãoPresbiterianos Mackenzie, em SãoPresbiterianos Mackenzie, em São
Paulo, Tamboré e Brasília de talPaulo, Tamboré e Brasília de talPaulo, Tamboré e Brasília de talPaulo, Tamboré e Brasília de talPaulo, Tamboré e Brasília de tal
forma que todas as três unidadesforma que todas as três unidadesforma que todas as três unidadesforma que todas as três unidadesforma que todas as três unidades
mobilizaram com facilidademobilizaram com facilidademobilizaram com facilidademobilizaram com facilidademobilizaram com facilidade
alunos, pais, professores ealunos, pais, professores ealunos, pais, professores ealunos, pais, professores ealunos, pais, professores e
auxiliares para vários projetos deauxiliares para vários projetos deauxiliares para vários projetos deauxiliares para vários projetos deauxiliares para vários projetos de
beneficência. Muitos dessesbeneficência. Muitos dessesbeneficência. Muitos dessesbeneficência. Muitos dessesbeneficência. Muitos desses
tiveram início bem antes do dia,tiveram início bem antes do dia,tiveram início bem antes do dia,tiveram início bem antes do dia,tiveram início bem antes do dia,
com preparação, treinamento ecom preparação, treinamento ecom preparação, treinamento ecom preparação, treinamento ecom preparação, treinamento e
coleta de bens a serem doados.coleta de bens a serem doados.coleta de bens a serem doados.coleta de bens a serem doados.coleta de bens a serem doados.
Outros projetos, ainda, tiveramOutros projetos, ainda, tiveramOutros projetos, ainda, tiveramOutros projetos, ainda, tiveramOutros projetos, ainda, tiveram
continuidade depois da data,continuidade depois da data,continuidade depois da data,continuidade depois da data,continuidade depois da data,
mostrando que o Dia Mackenziemostrando que o Dia Mackenziemostrando que o Dia Mackenziemostrando que o Dia Mackenziemostrando que o Dia Mackenzie
Voluntário não significa,Voluntário não significa,Voluntário não significa,Voluntário não significa,Voluntário não significa,
simplesmente, muitas ações emsimplesmente, muitas ações emsimplesmente, muitas ações emsimplesmente, muitas ações emsimplesmente, muitas ações em
um só dia, mas o despertar de umum só dia, mas o despertar de umum só dia, mas o despertar de umum só dia, mas o despertar de umum só dia, mas o despertar de um
espírito de solidariedade que seespírito de solidariedade que seespírito de solidariedade que seespírito de solidariedade que seespírito de solidariedade que se
alastra em uma açãoalastra em uma açãoalastra em uma açãoalastra em uma açãoalastra em uma ação
multiplicadora de muitos dias. Emmultiplicadora de muitos dias. Emmultiplicadora de muitos dias. Emmultiplicadora de muitos dias. Emmultiplicadora de muitos dias. Em
todo esse envolvimentotodo esse envolvimentotodo esse envolvimentotodo esse envolvimentotodo esse envolvimento
enfatizamos a visualização do serenfatizamos a visualização do serenfatizamos a visualização do serenfatizamos a visualização do serenfatizamos a visualização do ser
humano criado à imagem ehumano criado à imagem ehumano criado à imagem ehumano criado à imagem ehumano criado à imagem e
semelhança de Deus, com toda asemelhança de Deus, com toda asemelhança de Deus, com toda asemelhança de Deus, com toda asemelhança de Deus, com toda a
sua dignidade inerente, porsua dignidade inerente, porsua dignidade inerente, porsua dignidade inerente, porsua dignidade inerente, por
vezes necessitando de resgate evezes necessitando de resgate evezes necessitando de resgate evezes necessitando de resgate evezes necessitando de resgate e
reforço – é nisso que nosreforço – é nisso que nosreforço – é nisso que nosreforço – é nisso que nosreforço – é nisso que nos

empenhamos. Naempenhamos. Naempenhamos. Naempenhamos. Naempenhamos. Na
Educação Básica doEducação Básica doEducação Básica doEducação Básica doEducação Básica do
Mackenzie,Mackenzie,Mackenzie,Mackenzie,Mackenzie,
aprendemos aaprendemos aaprendemos aaprendemos aaprendemos a
considerar o Diaconsiderar o Diaconsiderar o Diaconsiderar o Diaconsiderar o Dia
MackenzieMackenzieMackenzieMackenzieMackenzie
Voluntário, portanto,Voluntário, portanto,Voluntário, portanto,Voluntário, portanto,Voluntário, portanto,

como parte integralcomo parte integralcomo parte integralcomo parte integralcomo parte integral
de nossasde nossasde nossasde nossasde nossas
atividadesatividadesatividadesatividadesatividades
didáticas.didáticas.didáticas.didáticas.didáticas.

PROF. SOLANO PORTELA
Superintendente de
Educação Básica Mackenzie

“O Projeto Ensinando a Pescar foi“O Projeto Ensinando a Pescar foi“O Projeto Ensinando a Pescar foi“O Projeto Ensinando a Pescar foi“O Projeto Ensinando a Pescar foi
realizado na Casa Azul, emrealizado na Casa Azul, emrealizado na Casa Azul, emrealizado na Casa Azul, emrealizado na Casa Azul, em
Samambaia. Na ocasião osSamambaia. Na ocasião osSamambaia. Na ocasião osSamambaia. Na ocasião osSamambaia. Na ocasião os
voluntários participaramvoluntários participaramvoluntários participaramvoluntários participaramvoluntários participaram
ativamente, demonstrando oativamente, demonstrando oativamente, demonstrando oativamente, demonstrando oativamente, demonstrando o
preparo e execução de saborosaspreparo e execução de saborosaspreparo e execução de saborosaspreparo e execução de saborosaspreparo e execução de saborosas
receitas, com diversas aplicaçõesreceitas, com diversas aplicaçõesreceitas, com diversas aplicaçõesreceitas, com diversas aplicaçõesreceitas, com diversas aplicações
culinárias e de baixo custo àsculinárias e de baixo custo àsculinárias e de baixo custo àsculinárias e de baixo custo àsculinárias e de baixo custo às
mães que são voluntárias na Casamães que são voluntárias na Casamães que são voluntárias na Casamães que são voluntárias na Casamães que são voluntárias na Casa
Azul. A atividade teve comoAzul. A atividade teve comoAzul. A atividade teve comoAzul. A atividade teve comoAzul. A atividade teve como
objetivo demonstrar aobjetivo demonstrar aobjetivo demonstrar aobjetivo demonstrar aobjetivo demonstrar a
importância do trabalhoimportância do trabalhoimportância do trabalhoimportância do trabalhoimportância do trabalho
voluntário na sociedade atual,voluntário na sociedade atual,voluntário na sociedade atual,voluntário na sociedade atual,voluntário na sociedade atual,
demonstrado pelo trabalho dasdemonstrado pelo trabalho dasdemonstrado pelo trabalho dasdemonstrado pelo trabalho dasdemonstrado pelo trabalho das
mães à Casa Azul, bem como amães à Casa Azul, bem como amães à Casa Azul, bem como amães à Casa Azul, bem como amães à Casa Azul, bem como a
prática do voluntariado, nesteprática do voluntariado, nesteprática do voluntariado, nesteprática do voluntariado, nesteprática do voluntariado, neste
caso exercida pelos estudantes.”caso exercida pelos estudantes.”caso exercida pelos estudantes.”caso exercida pelos estudantes.”caso exercida pelos estudantes.”

LILIAN CLAUDIA DE FARIA LIMA
Líder do Projeto Ensinando a Pescar
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 “Como foi a primeira vez que “Como foi a primeira vez que “Como foi a primeira vez que “Como foi a primeira vez que “Como foi a primeira vez que
participei de um projeto voluntárioparticipei de um projeto voluntárioparticipei de um projeto voluntárioparticipei de um projeto voluntárioparticipei de um projeto voluntário
não sabia direito o que me esperava.não sabia direito o que me esperava.não sabia direito o que me esperava.não sabia direito o que me esperava.não sabia direito o que me esperava.
Mas após participar, não só eu comoMas após participar, não só eu comoMas após participar, não só eu comoMas após participar, não só eu comoMas após participar, não só eu como
os demais membros da equipe,os demais membros da equipe,os demais membros da equipe,os demais membros da equipe,os demais membros da equipe,
saímos com um grande sentimentosaímos com um grande sentimentosaímos com um grande sentimentosaímos com um grande sentimentosaímos com um grande sentimento
de dever cumprido e edificados,de dever cumprido e edificados,de dever cumprido e edificados,de dever cumprido e edificados,de dever cumprido e edificados,
vendo que um pouco do nossovendo que um pouco do nossovendo que um pouco do nossovendo que um pouco do nossovendo que um pouco do nosso
esforço proporciona uma alegria semesforço proporciona uma alegria semesforço proporciona uma alegria semesforço proporciona uma alegria semesforço proporciona uma alegria sem
tamanho para tantas crianças, e quetamanho para tantas crianças, e quetamanho para tantas crianças, e quetamanho para tantas crianças, e quetamanho para tantas crianças, e que
o sorriso delas é o maior pagamentoo sorriso delas é o maior pagamentoo sorriso delas é o maior pagamentoo sorriso delas é o maior pagamentoo sorriso delas é o maior pagamento
que poderíamos receber.”que poderíamos receber.”que poderíamos receber.”que poderíamos receber.”que poderíamos receber.”

ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR
Líder do Projeto Polo Brinquedos infláveis:
Escorregador

Mais uma vez, o Dia Mackenzie Voluntário (DMV) incentivou seus voluntários a realizaremMais uma vez, o Dia Mackenzie Voluntário (DMV) incentivou seus voluntários a realizaremMais uma vez, o Dia Mackenzie Voluntário (DMV) incentivou seus voluntários a realizaremMais uma vez, o Dia Mackenzie Voluntário (DMV) incentivou seus voluntários a realizaremMais uma vez, o Dia Mackenzie Voluntário (DMV) incentivou seus voluntários a realizarem
algumas das suas ações em dois CEU’s (Centro Educacional Unificado) da cidade de Sãoalgumas das suas ações em dois CEU’s (Centro Educacional Unificado) da cidade de Sãoalgumas das suas ações em dois CEU’s (Centro Educacional Unificado) da cidade de Sãoalgumas das suas ações em dois CEU’s (Centro Educacional Unificado) da cidade de Sãoalgumas das suas ações em dois CEU’s (Centro Educacional Unificado) da cidade de São
Paulo: o CEU Jambeiro e o CEU Parque São Carlos, ambos situados na zona leste da cidade,Paulo: o CEU Jambeiro e o CEU Parque São Carlos, ambos situados na zona leste da cidade,Paulo: o CEU Jambeiro e o CEU Parque São Carlos, ambos situados na zona leste da cidade,Paulo: o CEU Jambeiro e o CEU Parque São Carlos, ambos situados na zona leste da cidade,Paulo: o CEU Jambeiro e o CEU Parque São Carlos, ambos situados na zona leste da cidade,
em regiões de extrema carência quanto às suas necessidades básicas.  Os PAC’s (pólos deem regiões de extrema carência quanto às suas necessidades básicas.  Os PAC’s (pólos deem regiões de extrema carência quanto às suas necessidades básicas.  Os PAC’s (pólos deem regiões de extrema carência quanto às suas necessidades básicas.  Os PAC’s (pólos deem regiões de extrema carência quanto às suas necessidades básicas.  Os PAC’s (pólos de
ação comunitária) foram idealizados e implementados no DMV de 2005 e procurou, desdeação comunitária) foram idealizados e implementados no DMV de 2005 e procurou, desdeação comunitária) foram idealizados e implementados no DMV de 2005 e procurou, desdeação comunitária) foram idealizados e implementados no DMV de 2005 e procurou, desdeação comunitária) foram idealizados e implementados no DMV de 2005 e procurou, desde
a sua primeira versão, atender em parte estas necessidades da comunidade.a sua primeira versão, atender em parte estas necessidades da comunidade.a sua primeira versão, atender em parte estas necessidades da comunidade.a sua primeira versão, atender em parte estas necessidades da comunidade.a sua primeira versão, atender em parte estas necessidades da comunidade.

Neste ano de 2006, foram montados 3 pólos: dois PAC’s nos CEU’s mencionadosNeste ano de 2006, foram montados 3 pólos: dois PAC’s nos CEU’s mencionadosNeste ano de 2006, foram montados 3 pólos: dois PAC’s nos CEU’s mencionadosNeste ano de 2006, foram montados 3 pólos: dois PAC’s nos CEU’s mencionadosNeste ano de 2006, foram montados 3 pólos: dois PAC’s nos CEU’s mencionados
anteriormente, e um, no campus do Mackenzie Itambé, em São Paulo. Cada pólo teve umanteriormente, e um, no campus do Mackenzie Itambé, em São Paulo. Cada pólo teve umanteriormente, e um, no campus do Mackenzie Itambé, em São Paulo. Cada pólo teve umanteriormente, e um, no campus do Mackenzie Itambé, em São Paulo. Cada pólo teve umanteriormente, e um, no campus do Mackenzie Itambé, em São Paulo. Cada pólo teve um
comitê gestor que executou, juntamente com os voluntários, todas as atividades planejadascomitê gestor que executou, juntamente com os voluntários, todas as atividades planejadascomitê gestor que executou, juntamente com os voluntários, todas as atividades planejadascomitê gestor que executou, juntamente com os voluntários, todas as atividades planejadascomitê gestor que executou, juntamente com os voluntários, todas as atividades planejadas
e, cada atividade oferecida, foi realizada por voluntários e coordenada por líderes, de iguale, cada atividade oferecida, foi realizada por voluntários e coordenada por líderes, de iguale, cada atividade oferecida, foi realizada por voluntários e coordenada por líderes, de iguale, cada atividade oferecida, foi realizada por voluntários e coordenada por líderes, de iguale, cada atividade oferecida, foi realizada por voluntários e coordenada por líderes, de igual
modo engajados na ação. Adequadas à realidade de cada local, foram desenvolvidas diversasmodo engajados na ação. Adequadas à realidade de cada local, foram desenvolvidas diversasmodo engajados na ação. Adequadas à realidade de cada local, foram desenvolvidas diversasmodo engajados na ação. Adequadas à realidade de cada local, foram desenvolvidas diversasmodo engajados na ação. Adequadas à realidade de cada local, foram desenvolvidas diversas
atividades sócio-culturais e educativas, que passaram desde as áreas da Saúde, como saúdeatividades sócio-culturais e educativas, que passaram desde as áreas da Saúde, como saúdeatividades sócio-culturais e educativas, que passaram desde as áreas da Saúde, como saúdeatividades sócio-culturais e educativas, que passaram desde as áreas da Saúde, como saúdeatividades sócio-culturais e educativas, que passaram desde as áreas da Saúde, como saúde
da mulher, higiene bucal, entre outros; de Recreação, como brincadeiras e jogos; de Cultura,da mulher, higiene bucal, entre outros; de Recreação, como brincadeiras e jogos; de Cultura,da mulher, higiene bucal, entre outros; de Recreação, como brincadeiras e jogos; de Cultura,da mulher, higiene bucal, entre outros; de Recreação, como brincadeiras e jogos; de Cultura,da mulher, higiene bucal, entre outros; de Recreação, como brincadeiras e jogos; de Cultura,
como apresentação de histórias e músicas; de Informação, como uso de internet e jogoscomo apresentação de histórias e músicas; de Informação, como uso de internet e jogoscomo apresentação de histórias e músicas; de Informação, como uso de internet e jogoscomo apresentação de histórias e músicas; de Informação, como uso de internet e jogoscomo apresentação de histórias e músicas; de Informação, como uso de internet e jogos
interativos; de Desenvolvimento, como cursos de aproveitamento de alimentos; além deinterativos; de Desenvolvimento, como cursos de aproveitamento de alimentos; além deinterativos; de Desenvolvimento, como cursos de aproveitamento de alimentos; além deinterativos; de Desenvolvimento, como cursos de aproveitamento de alimentos; além deinterativos; de Desenvolvimento, como cursos de aproveitamento de alimentos; além de
parcerias com o POUPA TEMPO, para a emissão de alguns documentos; dentre outras tantasparcerias com o POUPA TEMPO, para a emissão de alguns documentos; dentre outras tantasparcerias com o POUPA TEMPO, para a emissão de alguns documentos; dentre outras tantasparcerias com o POUPA TEMPO, para a emissão de alguns documentos; dentre outras tantasparcerias com o POUPA TEMPO, para a emissão de alguns documentos; dentre outras tantas
que podem ser citadas.que podem ser citadas.que podem ser citadas.que podem ser citadas.que podem ser citadas.

Vale destacar ainda a participação das Atléticas do Mackenzie e dos integrantes doVale destacar ainda a participação das Atléticas do Mackenzie e dos integrantes doVale destacar ainda a participação das Atléticas do Mackenzie e dos integrantes doVale destacar ainda a participação das Atléticas do Mackenzie e dos integrantes doVale destacar ainda a participação das Atléticas do Mackenzie e dos integrantes do
Movimento de Escoteiros, como participantes ativos das atividades de logística eMovimento de Escoteiros, como participantes ativos das atividades de logística eMovimento de Escoteiros, como participantes ativos das atividades de logística eMovimento de Escoteiros, como participantes ativos das atividades de logística eMovimento de Escoteiros, como participantes ativos das atividades de logística e
organização do evento nos PAC’s. Sua ajuda foi importantíssima para que as atividadesorganização do evento nos PAC’s. Sua ajuda foi importantíssima para que as atividadesorganização do evento nos PAC’s. Sua ajuda foi importantíssima para que as atividadesorganização do evento nos PAC’s. Sua ajuda foi importantíssima para que as atividadesorganização do evento nos PAC’s. Sua ajuda foi importantíssima para que as atividades
acontecessem com sucesso. Dentre as possíveis falhas dos primeiros PAC’s em 2005 eacontecessem com sucesso. Dentre as possíveis falhas dos primeiros PAC’s em 2005 eacontecessem com sucesso. Dentre as possíveis falhas dos primeiros PAC’s em 2005 eacontecessem com sucesso. Dentre as possíveis falhas dos primeiros PAC’s em 2005 eacontecessem com sucesso. Dentre as possíveis falhas dos primeiros PAC’s em 2005 e
em 2006, podemos dizer que foram mínimas, até mesmo insignificantes ante o sucessoem 2006, podemos dizer que foram mínimas, até mesmo insignificantes ante o sucessoem 2006, podemos dizer que foram mínimas, até mesmo insignificantes ante o sucessoem 2006, podemos dizer que foram mínimas, até mesmo insignificantes ante o sucessoem 2006, podemos dizer que foram mínimas, até mesmo insignificantes ante o sucesso
alcançado pelo impacto das ações nas comunidades do entorno destes pólos, quealcançado pelo impacto das ações nas comunidades do entorno destes pólos, quealcançado pelo impacto das ações nas comunidades do entorno destes pólos, quealcançado pelo impacto das ações nas comunidades do entorno destes pólos, quealcançado pelo impacto das ações nas comunidades do entorno destes pólos, que
beneficiou cerca de 40 mil pessoas diretamente. Torcemos para que nos próximosbeneficiou cerca de 40 mil pessoas diretamente. Torcemos para que nos próximosbeneficiou cerca de 40 mil pessoas diretamente. Torcemos para que nos próximosbeneficiou cerca de 40 mil pessoas diretamente. Torcemos para que nos próximosbeneficiou cerca de 40 mil pessoas diretamente. Torcemos para que nos próximos
DMV mais e mais pessoas possam ser beneficiadas com este tipo de ação.DMV mais e mais pessoas possam ser beneficiadas com este tipo de ação.DMV mais e mais pessoas possam ser beneficiadas com este tipo de ação.DMV mais e mais pessoas possam ser beneficiadas com este tipo de ação.DMV mais e mais pessoas possam ser beneficiadas com este tipo de ação.

Fruto de uma parceria entre o Curso Lato Sensu de Gestão em Organizações do Terceiro
Setor (GOTS), Núcleo de Estudos do Terceiro Setor (NETS), Centro de Ciências Sociais e
Aplicadas (CCSA), da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) – com seus alunos,
Departamento de Responsabilidade Social, Filantropia e Desenvolvimento Institucional
do Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM) e União dos Escoteiros do Brasil – Região São
Paulo (UEB/SP), o projeto EscoteirEscoteirEscoteirEscoteirEscoteiros Vos Vos Vos Vos Voluntários oluntários oluntários oluntários oluntários foi um absoluto sucesso!
Sabe-se que, hoje em dia, parcerias bem construídas formam um dos pilares de sustenta-
ção do Terceiro Setor, e, por isso mesmo, é uma de suas forças. Neste sentido, nada melhor
do que dar sentido ao Dia do Mackenzie Voluntário (DMV) convidando aqueles que, his-
toricamente, incentivam e desenvolvem o trabalho voluntário. Foi, assim, na perspectiva
de realizar uma parceria que trouxesse à tona o caráter transformador do voluntariado
que o Movimento Escoteiro foi chamado para cooperar e somar aos esforços do DMV. Os
membros do Escotismo são crianças e jovens de 7 a 21 anos e adultos que atuam como
educadores, ambos voluntários. Fundado em 1917, o Escotismo caracteriza-se por ser
uma Organização do Terceiro Setor (OTS), voltada à educação não-formal de crianças e
jovens, educação essa para o exercício consciente e crítico da cidadania, nas dimensões
dos direitos e deveres individuais e coletivos.  O propósito do Escotismo é,  portanto, con-
tribuir para que os jovens assumam seu próprio desenvolvimento, especialmente do cará-
ter, ajudando-os a realizar suas plenas potencialidades físicas, intelectuais, sociais, afetivas
e espirituais, como cidadãos responsáveis, participantes e úteis em suas comunidades.
Partindo da missão, visão e valores de todos os parceiros do projeto EscoteirEscoteirEscoteirEscoteirEscoteiros Vos Vos Vos Vos Voluntá-oluntá-oluntá-oluntá-oluntá-
riosriosriosriosrios é que tivemos, no DMV 2006, um absoluto sucesso. Foram cerca de 400 jovens esco-
teiros inscritos e que participaram dos eventos do DMV nos pólos Centro, CEU Parque São
Carlos e CEU Jambeiro, além de outras localidades e cidades. Foram desenvolvidas e coor-
denadas atividades de recreação com brinquedos infláveis, paredes de escalada, acampa-
mento e jogos escoteiros, além, é claro, do auxílio direto à organização do DMV na infra-
estrutura e logística do evento, organizando filas, distribuindo lanches, camisetas e quais-
quer outras ações solicitadas.
Pode-se tentar apreender de diversas maneiras a dimensão das ações praticadas no DMV,
mas uma das que o signatário destas linhas mais gosta é dar voz aos que participaram do
evento. Um funcionário da Universidade disse o seguinte: “É bom ver a disposição e ale-
gria das crianças e ver o quanto estão sempre alerta para ajudar!”. Da escotista Carla
Neves, tive os seguintes dizeres: “Obrigado pelo dia que tive. Foi um dia feliz!”. Tais falas
revelam, como não poderia deixar de ser, que, realmente, o bem faz bem!
Que o projeto EscoteirEscoteirEscoteirEscoteirEscoteiros Vos Vos Vos Vos Voluntários oluntários oluntários oluntários oluntários no DMV 2007 seja, também,  fruto de uma par-
ceria vitoriosa como esta e que os resultados possam, ainda mais, revelar o compromisso
da responsabilidade social assumidos pelo GOTS, NETS, CCSA, UPM, IPM e UEB/SP.

ESCOTEIROS VOLUNTÁRIOS EESCOTEIROS VOLUNTÁRIOS EESCOTEIROS VOLUNTÁRIOS EESCOTEIROS VOLUNTÁRIOS EESCOTEIROS VOLUNTÁRIOS E
O DIA MACKENZIE VOLUNTÁRIOO DIA MACKENZIE VOLUNTÁRIOO DIA MACKENZIE VOLUNTÁRIOO DIA MACKENZIE VOLUNTÁRIOO DIA MACKENZIE VOLUNTÁRIO
Prof. Rodrigo Augusto Prando
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“Nada é maior do que a“Nada é maior do que a“Nada é maior do que a“Nada é maior do que a“Nada é maior do que a
solidariedade e por ela a gente nãosolidariedade e por ela a gente nãosolidariedade e por ela a gente nãosolidariedade e por ela a gente nãosolidariedade e por ela a gente não
agradece, se alegra. E é como muitaagradece, se alegra. E é como muitaagradece, se alegra. E é como muitaagradece, se alegra. E é como muitaagradece, se alegra. E é como muita
alegria que tivemos a satisfação dealegria que tivemos a satisfação dealegria que tivemos a satisfação dealegria que tivemos a satisfação dealegria que tivemos a satisfação de
compartilhar horas de solidariedade,compartilhar horas de solidariedade,compartilhar horas de solidariedade,compartilhar horas de solidariedade,compartilhar horas de solidariedade,
gratuidade e caridade com todosgratuidade e caridade com todosgratuidade e caridade com todosgratuidade e caridade com todosgratuidade e caridade com todos
amigos/voluntários que participaramamigos/voluntários que participaramamigos/voluntários que participaramamigos/voluntários que participaramamigos/voluntários que participaram
do Projeto “Coleta de Alimentos” nodo Projeto “Coleta de Alimentos” nodo Projeto “Coleta de Alimentos” nodo Projeto “Coleta de Alimentos” nodo Projeto “Coleta de Alimentos” no
Dia Mackenzie Voluntário!!!”Dia Mackenzie Voluntário!!!”Dia Mackenzie Voluntário!!!”Dia Mackenzie Voluntário!!!”Dia Mackenzie Voluntário!!!”

ELISAMA FABÍOLA  P. DA SILVA
Líder do Projeto Coleta de Alimentos

“Foi um dia emocionante! A princípio achei que seria uma ação“Foi um dia emocionante! A princípio achei que seria uma ação“Foi um dia emocionante! A princípio achei que seria uma ação“Foi um dia emocionante! A princípio achei que seria uma ação“Foi um dia emocionante! A princípio achei que seria uma ação
muito simples: Tomar café da manhã, cantar e entregar ummuito simples: Tomar café da manhã, cantar e entregar ummuito simples: Tomar café da manhã, cantar e entregar ummuito simples: Tomar café da manhã, cantar e entregar ummuito simples: Tomar café da manhã, cantar e entregar um
presente para os moradores. Foi muito mais. O grupo atendeupresente para os moradores. Foi muito mais. O grupo atendeupresente para os moradores. Foi muito mais. O grupo atendeupresente para os moradores. Foi muito mais. O grupo atendeupresente para os moradores. Foi muito mais. O grupo atendeu
cada morador individualmente. Enquanto um grupo cantavacada morador individualmente. Enquanto um grupo cantavacada morador individualmente. Enquanto um grupo cantavacada morador individualmente. Enquanto um grupo cantavacada morador individualmente. Enquanto um grupo cantava
outro cuidava dos idosos. O presente, que seria uma nécessaireoutro cuidava dos idosos. O presente, que seria uma nécessaireoutro cuidava dos idosos. O presente, que seria uma nécessaireoutro cuidava dos idosos. O presente, que seria uma nécessaireoutro cuidava dos idosos. O presente, que seria uma nécessaire
para cada um, se transformou em caixas e caixas com produtospara cada um, se transformou em caixas e caixas com produtospara cada um, se transformou em caixas e caixas com produtospara cada um, se transformou em caixas e caixas com produtospara cada um, se transformou em caixas e caixas com produtos
de higiene. Foi emocionante quando as idosas abriram suasde higiene. Foi emocionante quando as idosas abriram suasde higiene. Foi emocionante quando as idosas abriram suasde higiene. Foi emocionante quando as idosas abriram suasde higiene. Foi emocionante quando as idosas abriram suas
nécessaires e viram que tinha um conjunto de colar e brinco.nécessaires e viram que tinha um conjunto de colar e brinco.nécessaires e viram que tinha um conjunto de colar e brinco.nécessaires e viram que tinha um conjunto de colar e brinco.nécessaires e viram que tinha um conjunto de colar e brinco.
Quiseram usar imediatamente. Uma delas vai furar a orelha,Quiseram usar imediatamente. Uma delas vai furar a orelha,Quiseram usar imediatamente. Uma delas vai furar a orelha,Quiseram usar imediatamente. Uma delas vai furar a orelha,Quiseram usar imediatamente. Uma delas vai furar a orelha,
pois o brinco não é de pressão. Um dos senhores pegou seupois o brinco não é de pressão. Um dos senhores pegou seupois o brinco não é de pressão. Um dos senhores pegou seupois o brinco não é de pressão. Um dos senhores pegou seupois o brinco não é de pressão. Um dos senhores pegou seu
pandeiro e tocou o tempo todo. O nosso ‘cantor’ foi incansável,pandeiro e tocou o tempo todo. O nosso ‘cantor’ foi incansável,pandeiro e tocou o tempo todo. O nosso ‘cantor’ foi incansável,pandeiro e tocou o tempo todo. O nosso ‘cantor’ foi incansável,pandeiro e tocou o tempo todo. O nosso ‘cantor’ foi incansável,
não parou de cantar desde que chegamos. Uma dasnão parou de cantar desde que chegamos. Uma dasnão parou de cantar desde que chegamos. Uma dasnão parou de cantar desde que chegamos. Uma dasnão parou de cantar desde que chegamos. Uma das
funcionárias chorou quando percebeu o envolvimento de umafuncionárias chorou quando percebeu o envolvimento de umafuncionárias chorou quando percebeu o envolvimento de umafuncionárias chorou quando percebeu o envolvimento de umafuncionárias chorou quando percebeu o envolvimento de uma
moradoramoradoramoradoramoradoramoradora, cantando com o grupo., cantando com o grupo., cantando com o grupo., cantando com o grupo., cantando com o grupo. Vamos voltar!” Vamos voltar!” Vamos voltar!” Vamos voltar!” Vamos voltar!”
TELMA PORTUGAL PEREIRA
Líder do Projeto Ação & Amor

PROFA. DRA. REGINA CELIA FARIA
AMARO GIORA
Decano de Extensão

“O Dia“O Dia“O Dia“O Dia“O Dia
MackenzieMackenzieMackenzieMackenzieMackenzie
VoluntárioVoluntárioVoluntárioVoluntárioVoluntário
representa,representa,representa,representa,representa,
especialmente,especialmente,especialmente,especialmente,especialmente,
para o universopara o universopara o universopara o universopara o universo
acadêmico, aacadêmico, aacadêmico, aacadêmico, aacadêmico, a
grande oportuni-grande oportuni-grande oportuni-grande oportuni-grande oportuni-
dade de estar maisdade de estar maisdade de estar maisdade de estar maisdade de estar mais
perto da comunidade,perto da comunidade,perto da comunidade,perto da comunidade,perto da comunidade,
por meio de ações sociais que,por meio de ações sociais que,por meio de ações sociais que,por meio de ações sociais que,por meio de ações sociais que,
certamente, contribuem paracertamente, contribuem paracertamente, contribuem paracertamente, contribuem paracertamente, contribuem para
que o mundo seja melhor eque o mundo seja melhor eque o mundo seja melhor eque o mundo seja melhor eque o mundo seja melhor e
onde, a solidariedade e oonde, a solidariedade e oonde, a solidariedade e oonde, a solidariedade e oonde, a solidariedade e o
altruísmo sejam elementosaltruísmo sejam elementosaltruísmo sejam elementosaltruísmo sejam elementosaltruísmo sejam elementos
essenciais para a sobrevivênciaessenciais para a sobrevivênciaessenciais para a sobrevivênciaessenciais para a sobrevivênciaessenciais para a sobrevivência
da humanidade.”da humanidade.”da humanidade.”da humanidade.”da humanidade.”

“O projeto teve a participação de“O projeto teve a participação de“O projeto teve a participação de“O projeto teve a participação de“O projeto teve a participação de
funcionários e alunos totalmentefuncionários e alunos totalmentefuncionários e alunos totalmentefuncionários e alunos totalmentefuncionários e alunos totalmente
dispostos a fazer do dia, uma grandedispostos a fazer do dia, uma grandedispostos a fazer do dia, uma grandedispostos a fazer do dia, uma grandedispostos a fazer do dia, uma grande
conquista. Foram horas de trabalhoconquista. Foram horas de trabalhoconquista. Foram horas de trabalhoconquista. Foram horas de trabalhoconquista. Foram horas de trabalho
com animação e responsabilidade,com animação e responsabilidade,com animação e responsabilidade,com animação e responsabilidade,com animação e responsabilidade,
onde todos procuravam fazer oonde todos procuravam fazer oonde todos procuravam fazer oonde todos procuravam fazer oonde todos procuravam fazer o
melhor para que o projeto fosse ummelhor para que o projeto fosse ummelhor para que o projeto fosse ummelhor para que o projeto fosse ummelhor para que o projeto fosse um
sucesso. Motivação, alegria,sucesso. Motivação, alegria,sucesso. Motivação, alegria,sucesso. Motivação, alegria,sucesso. Motivação, alegria,
comprometimentocomprometimentocomprometimentocomprometimentocomprometimento não faltaram”.não faltaram”.não faltaram”.não faltaram”.não faltaram”.

FRANCISCO WELINGTON RODRIGUES
Líder do Projeto CRT Documentarios
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“A ação tem o intuito de levar a“A ação tem o intuito de levar a“A ação tem o intuito de levar a“A ação tem o intuito de levar a“A ação tem o intuito de levar a
capacidade empreendedora dascapacidade empreendedora dascapacidade empreendedora dascapacidade empreendedora dascapacidade empreendedora das
atléticas para uma atividade deatléticas para uma atividade deatléticas para uma atividade deatléticas para uma atividade deatléticas para uma atividade de
responsabilidade social, sendo, emresponsabilidade social, sendo, emresponsabilidade social, sendo, emresponsabilidade social, sendo, emresponsabilidade social, sendo, em
especial, a inclusão social doespecial, a inclusão social doespecial, a inclusão social doespecial, a inclusão social doespecial, a inclusão social do
deficiente físico através de umadeficiente físico através de umadeficiente físico através de umadeficiente físico através de umadeficiente físico através de uma
atividade comum aos nossos que é oatividade comum aos nossos que é oatividade comum aos nossos que é oatividade comum aos nossos que é oatividade comum aos nossos que é o
esporte. ”esporte. ”esporte. ”esporte. ”esporte. ”

MURILO PEREIRA DE LIRA
Líder do Projeto Basquete Sobre Rodas

 “É um prazer imenso separar um dia “É um prazer imenso separar um dia “É um prazer imenso separar um dia “É um prazer imenso separar um dia “É um prazer imenso separar um dia
para se dedicar a um trabalhopara se dedicar a um trabalhopara se dedicar a um trabalhopara se dedicar a um trabalhopara se dedicar a um trabalho
voluntário e ver todo esse trabalhovoluntário e ver todo esse trabalhovoluntário e ver todo esse trabalhovoluntário e ver todo esse trabalhovoluntário e ver todo esse trabalho
recompensado pelo sorriso derecompensado pelo sorriso derecompensado pelo sorriso derecompensado pelo sorriso derecompensado pelo sorriso de
todos.”todos.”todos.”todos.”todos.”

JONAS COSTA DE AQUINO
Líder do Projeto Jogos Olímpicos
de Adolescentes Presbiterianos - Upa

“A experiência foi muito marcante.“A experiência foi muito marcante.“A experiência foi muito marcante.“A experiência foi muito marcante.“A experiência foi muito marcante.
O envolvimento dos voluntários foiO envolvimento dos voluntários foiO envolvimento dos voluntários foiO envolvimento dos voluntários foiO envolvimento dos voluntários foi
sensivelmente contagiante. Umsensivelmente contagiante. Umsensivelmente contagiante. Umsensivelmente contagiante. Umsensivelmente contagiante. Um
clima marcado por uma alegriaclima marcado por uma alegriaclima marcado por uma alegriaclima marcado por uma alegriaclima marcado por uma alegria
mútua e bom humor na esfera emútua e bom humor na esfera emútua e bom humor na esfera emútua e bom humor na esfera emútua e bom humor na esfera e
atmosfera da sala dos deficientesatmosfera da sala dos deficientesatmosfera da sala dos deficientesatmosfera da sala dos deficientesatmosfera da sala dos deficientes
visuais.”visuais.”visuais.”visuais.”visuais.”

SIDNEI CAMPOS PINTO
Líder do Projeto Inclusão Digital para
o Resgate da Cidadania

“Estava muito bom esse dia. Fizemos“Estava muito bom esse dia. Fizemos“Estava muito bom esse dia. Fizemos“Estava muito bom esse dia. Fizemos“Estava muito bom esse dia. Fizemos
nossa capoeira para mostrar aonossa capoeira para mostrar aonossa capoeira para mostrar aonossa capoeira para mostrar aonossa capoeira para mostrar ao
pessoal uma arte brasileira. Abrimospessoal uma arte brasileira. Abrimospessoal uma arte brasileira. Abrimospessoal uma arte brasileira. Abrimospessoal uma arte brasileira. Abrimos
a roda para quem quisesse jogar.a roda para quem quisesse jogar.a roda para quem quisesse jogar.a roda para quem quisesse jogar.a roda para quem quisesse jogar.
Muitas pessoas acabaram entrandoMuitas pessoas acabaram entrandoMuitas pessoas acabaram entrandoMuitas pessoas acabaram entrandoMuitas pessoas acabaram entrando
na ‘onda’. Foi muito bom.”na ‘onda’. Foi muito bom.”na ‘onda’. Foi muito bom.”na ‘onda’. Foi muito bom.”na ‘onda’. Foi muito bom.”

THIAGO APHONSO FLOREZ ALVAREZ
Líder do Projeto Capoeira Arte e Vida

“O DMV é uma iniciativa contra a“O DMV é uma iniciativa contra a“O DMV é uma iniciativa contra a“O DMV é uma iniciativa contra a“O DMV é uma iniciativa contra a
apatia que muitas vezes domina aapatia que muitas vezes domina aapatia que muitas vezes domina aapatia que muitas vezes domina aapatia que muitas vezes domina a
vida acadêmica em relação aovida acadêmica em relação aovida acadêmica em relação aovida acadêmica em relação aovida acadêmica em relação ao
trabalho social. Engana-se quemtrabalho social. Engana-se quemtrabalho social. Engana-se quemtrabalho social. Engana-se quemtrabalho social. Engana-se quem
pensa que o serviço voluntáriopensa que o serviço voluntáriopensa que o serviço voluntáriopensa que o serviço voluntáriopensa que o serviço voluntário
beneficia somente quem recebe. Hábeneficia somente quem recebe. Hábeneficia somente quem recebe. Hábeneficia somente quem recebe. Hábeneficia somente quem recebe. Há
uma grande recompensa ao doador.uma grande recompensa ao doador.uma grande recompensa ao doador.uma grande recompensa ao doador.uma grande recompensa ao doador.
Além da satisfação em ser útil, oAlém da satisfação em ser útil, oAlém da satisfação em ser útil, oAlém da satisfação em ser útil, oAlém da satisfação em ser útil, o
voluntário reconhece a fragilidadevoluntário reconhece a fragilidadevoluntário reconhece a fragilidadevoluntário reconhece a fragilidadevoluntário reconhece a fragilidade
humana, tornando-se mais humilde.humana, tornando-se mais humilde.humana, tornando-se mais humilde.humana, tornando-se mais humilde.humana, tornando-se mais humilde.
Que a ética não se resuma em umQue a ética não se resuma em umQue a ética não se resuma em umQue a ética não se resuma em umQue a ética não se resuma em um
conceito e o DMV em apenas umconceito e o DMV em apenas umconceito e o DMV em apenas umconceito e o DMV em apenas umconceito e o DMV em apenas um
evento, mas que nos faça ser maisevento, mas que nos faça ser maisevento, mas que nos faça ser maisevento, mas que nos faça ser maisevento, mas que nos faça ser mais
humanos e abertos em repartir.humanos e abertos em repartir.humanos e abertos em repartir.humanos e abertos em repartir.humanos e abertos em repartir.”””””

ANA FLOR DE LÓTUS
Líder do Projeto Servo

HHHHHá tempos sentimos vontade de assistir menores carentes que estãoá tempos sentimos vontade de assistir menores carentes que estãoá tempos sentimos vontade de assistir menores carentes que estãoá tempos sentimos vontade de assistir menores carentes que estãoá tempos sentimos vontade de assistir menores carentes que estão
ao nosso redor. Entendemos que com um grupo de pessoasao nosso redor. Entendemos que com um grupo de pessoasao nosso redor. Entendemos que com um grupo de pessoasao nosso redor. Entendemos que com um grupo de pessoasao nosso redor. Entendemos que com um grupo de pessoas
determinadas a alcançar um único objetivo seria mais rápido e comdeterminadas a alcançar um único objetivo seria mais rápido e comdeterminadas a alcançar um único objetivo seria mais rápido e comdeterminadas a alcançar um único objetivo seria mais rápido e comdeterminadas a alcançar um único objetivo seria mais rápido e com

maior perfeição. Foi com este intuito que unimos a nossa vontade ao projetomaior perfeição. Foi com este intuito que unimos a nossa vontade ao projetomaior perfeição. Foi com este intuito que unimos a nossa vontade ao projetomaior perfeição. Foi com este intuito que unimos a nossa vontade ao projetomaior perfeição. Foi com este intuito que unimos a nossa vontade ao projeto
‘DIA MACKENZIE VOLUNTÁRIO’ e nos dispusemos a trabalhar em prol dessas‘DIA MACKENZIE VOLUNTÁRIO’ e nos dispusemos a trabalhar em prol dessas‘DIA MACKENZIE VOLUNTÁRIO’ e nos dispusemos a trabalhar em prol dessas‘DIA MACKENZIE VOLUNTÁRIO’ e nos dispusemos a trabalhar em prol dessas‘DIA MACKENZIE VOLUNTÁRIO’ e nos dispusemos a trabalhar em prol dessas
crianças, tentando não agir com o sentido de normalidade, causando acrianças, tentando não agir com o sentido de normalidade, causando acrianças, tentando não agir com o sentido de normalidade, causando acrianças, tentando não agir com o sentido de normalidade, causando acrianças, tentando não agir com o sentido de normalidade, causando a
banalização da situação dessas crianças com a idéia: ‘a sociedade é assim,banalização da situação dessas crianças com a idéia: ‘a sociedade é assim,banalização da situação dessas crianças com a idéia: ‘a sociedade é assim,banalização da situação dessas crianças com a idéia: ‘a sociedade é assim,banalização da situação dessas crianças com a idéia: ‘a sociedade é assim,
existem muitas crianças na mesma situação’, não dando a importânciaexistem muitas crianças na mesma situação’, não dando a importânciaexistem muitas crianças na mesma situação’, não dando a importânciaexistem muitas crianças na mesma situação’, não dando a importânciaexistem muitas crianças na mesma situação’, não dando a importância
necessária e passar de largo ou desviar atenção ou o caminho para nãonecessária e passar de largo ou desviar atenção ou o caminho para nãonecessária e passar de largo ou desviar atenção ou o caminho para nãonecessária e passar de largo ou desviar atenção ou o caminho para nãonecessária e passar de largo ou desviar atenção ou o caminho para não
encarar a realidade. Cada voluntário foi agente de transformação dessaencarar a realidade. Cada voluntário foi agente de transformação dessaencarar a realidade. Cada voluntário foi agente de transformação dessaencarar a realidade. Cada voluntário foi agente de transformação dessaencarar a realidade. Cada voluntário foi agente de transformação dessa
situação que nos cerca. Cremos que não fizemos muito, mas, foi o início desituação que nos cerca. Cremos que não fizemos muito, mas, foi o início desituação que nos cerca. Cremos que não fizemos muito, mas, foi o início desituação que nos cerca. Cremos que não fizemos muito, mas, foi o início desituação que nos cerca. Cremos que não fizemos muito, mas, foi o início de
uma transformação social.uma transformação social.uma transformação social.uma transformação social.uma transformação social.

 Este é o depoimento da Cátia Regina, líder do projeto Point da Alegria, e, assim como ela, outras pessoas se
sentiram compelidas a fazerem a diferença de alguma forma. Muitos se uniram em grupos e desenvolve-
ram projetos tanto em entidades sociais quanto em lugares considerados alternativos, como praças públi-
cas e parques. Foram, ao todo, 193 projetos realizados em São Paulo, sendo que 124 deles desenvolvidos em
entidades sociais. Os benefícios foram muitos e todos, voluntários e beneficiados, saíram ganhando seja em
melhorias estruturais e satisfação de algumas necessidades básicas, seja em carinho e amizade.
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“Foi uma experiência única. Estar em“Foi uma experiência única. Estar em“Foi uma experiência única. Estar em“Foi uma experiência única. Estar em“Foi uma experiência única. Estar em
um lugar onde se pôde efetivamenteum lugar onde se pôde efetivamenteum lugar onde se pôde efetivamenteum lugar onde se pôde efetivamenteum lugar onde se pôde efetivamente
fazer algo pelo outro e encontrarfazer algo pelo outro e encontrarfazer algo pelo outro e encontrarfazer algo pelo outro e encontrarfazer algo pelo outro e encontrar
pessoas que, assim como nós, sepessoas que, assim como nós, sepessoas que, assim como nós, sepessoas que, assim como nós, sepessoas que, assim como nós, se
dispuseram a dar tudo de si foidispuseram a dar tudo de si foidispuseram a dar tudo de si foidispuseram a dar tudo de si foidispuseram a dar tudo de si foi
excelente. Acredito que pudemosexcelente. Acredito que pudemosexcelente. Acredito que pudemosexcelente. Acredito que pudemosexcelente. Acredito que pudemos
aprender muito, tanto com o preparoaprender muito, tanto com o preparoaprender muito, tanto com o preparoaprender muito, tanto com o preparoaprender muito, tanto com o preparo
da atividades quanto com ada atividades quanto com ada atividades quanto com ada atividades quanto com ada atividades quanto com a
realização das mesmas. E cada umarealização das mesmas. E cada umarealização das mesmas. E cada umarealização das mesmas. E cada umarealização das mesmas. E cada uma
daquelas crianças e daquelesdaquelas crianças e daquelesdaquelas crianças e daquelesdaquelas crianças e daquelesdaquelas crianças e daqueles
voluntários vão estar sempre emvoluntários vão estar sempre emvoluntários vão estar sempre emvoluntários vão estar sempre emvoluntários vão estar sempre em
minhas lembranças, com certeza.”minhas lembranças, com certeza.”minhas lembranças, com certeza.”minhas lembranças, com certeza.”minhas lembranças, com certeza.”

NATHALIA DUARTE ARMENDRO
Líder do Projeto Rir

“Participar do Dia Mackenzie“Participar do Dia Mackenzie“Participar do Dia Mackenzie“Participar do Dia Mackenzie“Participar do Dia Mackenzie
Voluntário foi uma experiênciaVoluntário foi uma experiênciaVoluntário foi uma experiênciaVoluntário foi uma experiênciaVoluntário foi uma experiência
única. Alémúnica. Alémúnica. Alémúnica. Alémúnica. Além  de praticar o bem, de praticar o bem, de praticar o bem, de praticar o bem, de praticar o bem,
desenvolvemos a união entre irmãosdesenvolvemos a união entre irmãosdesenvolvemos a união entre irmãosdesenvolvemos a união entre irmãosdesenvolvemos a união entre irmãos
e amigos. Ver no rostinho de cadae amigos. Ver no rostinho de cadae amigos. Ver no rostinho de cadae amigos. Ver no rostinho de cadae amigos. Ver no rostinho de cada
criança a alegria de poder recebercriança a alegria de poder recebercriança a alegria de poder recebercriança a alegria de poder recebercriança a alegria de poder receber
um pouco do nosso amor, carinho eum pouco do nosso amor, carinho eum pouco do nosso amor, carinho eum pouco do nosso amor, carinho eum pouco do nosso amor, carinho e
afeto não tem palavras que possamafeto não tem palavras que possamafeto não tem palavras que possamafeto não tem palavras que possamafeto não tem palavras que possam
descrever como foi bom fazer dessedescrever como foi bom fazer dessedescrever como foi bom fazer dessedescrever como foi bom fazer dessedescrever como foi bom fazer desse
dia um dos melhores dias da vidadia um dos melhores dias da vidadia um dos melhores dias da vidadia um dos melhores dias da vidadia um dos melhores dias da vida
deles e das nossas. Portanto, fazer odeles e das nossas. Portanto, fazer odeles e das nossas. Portanto, fazer odeles e das nossas. Portanto, fazer odeles e das nossas. Portanto, fazer o
bem, fez toda a diferença. Agradeçobem, fez toda a diferença. Agradeçobem, fez toda a diferença. Agradeçobem, fez toda a diferença. Agradeçobem, fez toda a diferença. Agradeço
a Deus por ter nos dado o privilégioa Deus por ter nos dado o privilégioa Deus por ter nos dado o privilégioa Deus por ter nos dado o privilégioa Deus por ter nos dado o privilégio
de participar e doar um pouquinhode participar e doar um pouquinhode participar e doar um pouquinhode participar e doar um pouquinhode participar e doar um pouquinho
de nós.”de nós.”de nós.”de nós.”de nós.”

CLÁUDIA DE FRANÇA PEREIRA
Líder de Projeto ABC da Criança Feliz

“Desde os preparativos tivemos muito“Desde os preparativos tivemos muito“Desde os preparativos tivemos muito“Desde os preparativos tivemos muito“Desde os preparativos tivemos muito
empenho em realizar a atividade.empenho em realizar a atividade.empenho em realizar a atividade.empenho em realizar a atividade.empenho em realizar a atividade.
Cada contato realizado e recursoCada contato realizado e recursoCada contato realizado e recursoCada contato realizado e recursoCada contato realizado e recurso
conquistado, enchiam-nos de maisconquistado, enchiam-nos de maisconquistado, enchiam-nos de maisconquistado, enchiam-nos de maisconquistado, enchiam-nos de mais
ânimo e alegria por poder atenderânimo e alegria por poder atenderânimo e alegria por poder atenderânimo e alegria por poder atenderânimo e alegria por poder atender
melhor as crianças e adolescentes damelhor as crianças e adolescentes damelhor as crianças e adolescentes damelhor as crianças e adolescentes damelhor as crianças e adolescentes da
Casa Lar Novo Mundo. FoiCasa Lar Novo Mundo. FoiCasa Lar Novo Mundo. FoiCasa Lar Novo Mundo. FoiCasa Lar Novo Mundo. Foi
maravilhoso para todos osmaravilhoso para todos osmaravilhoso para todos osmaravilhoso para todos osmaravilhoso para todos os
participantes ver no rostinho de cadaparticipantes ver no rostinho de cadaparticipantes ver no rostinho de cadaparticipantes ver no rostinho de cadaparticipantes ver no rostinho de cada
criança, adolescente e monitores ocriança, adolescente e monitores ocriança, adolescente e monitores ocriança, adolescente e monitores ocriança, adolescente e monitores o
contentamento em vivenciar aquelecontentamento em vivenciar aquelecontentamento em vivenciar aquelecontentamento em vivenciar aquelecontentamento em vivenciar aquele
dia diferente. A participação nasdia diferente. A participação nasdia diferente. A participação nasdia diferente. A participação nasdia diferente. A participação nas
brincadeiras, no passeio e em tudobrincadeiras, no passeio e em tudobrincadeiras, no passeio e em tudobrincadeiras, no passeio e em tudobrincadeiras, no passeio e em tudo
proposto por todos os envolvidos, fezproposto por todos os envolvidos, fezproposto por todos os envolvidos, fezproposto por todos os envolvidos, fezproposto por todos os envolvidos, fez
com que realmente aquele dia fossecom que realmente aquele dia fossecom que realmente aquele dia fossecom que realmente aquele dia fossecom que realmente aquele dia fosse
um dia muito especial e marcante naum dia muito especial e marcante naum dia muito especial e marcante naum dia muito especial e marcante naum dia muito especial e marcante na
vida de cada um.”vida de cada um.”vida de cada um.”vida de cada um.”vida de cada um.”

ODAISA FERREIRA O CARDOSO
Líder do Projeto Brincando com a Natureza

“A família mackenzista disse“A família mackenzista disse“A família mackenzista disse“A família mackenzista disse“A família mackenzista disse
presente, cabendo a mim o privilégiopresente, cabendo a mim o privilégiopresente, cabendo a mim o privilégiopresente, cabendo a mim o privilégiopresente, cabendo a mim o privilégio
de reuní-la em nome de uma causade reuní-la em nome de uma causade reuní-la em nome de uma causade reuní-la em nome de uma causade reuní-la em nome de uma causa
envolvente. Todos foram líderes;envolvente. Todos foram líderes;envolvente. Todos foram líderes;envolvente. Todos foram líderes;envolvente. Todos foram líderes;
corações que se juntaramcorações que se juntaramcorações que se juntaramcorações que se juntaramcorações que se juntaram
oferecendo e recebendo pulsaçõesoferecendo e recebendo pulsaçõesoferecendo e recebendo pulsaçõesoferecendo e recebendo pulsaçõesoferecendo e recebendo pulsações
no compasso da fraternidade”.no compasso da fraternidade”.no compasso da fraternidade”.no compasso da fraternidade”.no compasso da fraternidade”.

SÔNIA MARIA GOMES GERAIS
Líder do Projeto Luz nas Nuvens

“Quando cada cidadão perder o“Quando cada cidadão perder o“Quando cada cidadão perder o“Quando cada cidadão perder o“Quando cada cidadão perder o
medo de fazer o bem, seja ocupandomedo de fazer o bem, seja ocupandomedo de fazer o bem, seja ocupandomedo de fazer o bem, seja ocupandomedo de fazer o bem, seja ocupando
uma praça para fazer uma boa ação,uma praça para fazer uma boa ação,uma praça para fazer uma boa ação,uma praça para fazer uma boa ação,uma praça para fazer uma boa ação,
seja para lutar pelos seus direitos,seja para lutar pelos seus direitos,seja para lutar pelos seus direitos,seja para lutar pelos seus direitos,seja para lutar pelos seus direitos,
tenho certeza que este país irátenho certeza que este país irátenho certeza que este país irátenho certeza que este país irátenho certeza que este país irá
mudar de verdade.mudar de verdade.mudar de verdade.mudar de verdade.mudar de verdade.“

Félix Rocha
Líder do Projeto Quem Ama Arboriza

 “Simplesmente lindo! Os voluntários se “Simplesmente lindo! Os voluntários se “Simplesmente lindo! Os voluntários se “Simplesmente lindo! Os voluntários se “Simplesmente lindo! Os voluntários se
engajaram de coração. Queriam ver logo oengajaram de coração. Queriam ver logo oengajaram de coração. Queriam ver logo oengajaram de coração. Queriam ver logo oengajaram de coração. Queriam ver logo o
resultado de toda essa movimentação.resultado de toda essa movimentação.resultado de toda essa movimentação.resultado de toda essa movimentação.resultado de toda essa movimentação.
Quando acabamos tudo, deu uma sensaçãoQuando acabamos tudo, deu uma sensaçãoQuando acabamos tudo, deu uma sensaçãoQuando acabamos tudo, deu uma sensaçãoQuando acabamos tudo, deu uma sensação
de que valeu a pena se unir para o bem.”de que valeu a pena se unir para o bem.”de que valeu a pena se unir para o bem.”de que valeu a pena se unir para o bem.”de que valeu a pena se unir para o bem.”

SÔNIA COELHO DE LIMA
Líder do Projeto Cara Nova

“É um“É um“É um“É um“É um
prazer participarprazer participarprazer participarprazer participarprazer participar
de um projeto como este.de um projeto como este.de um projeto como este.de um projeto como este.de um projeto como este.
É a primeira vez que participo liderando umÉ a primeira vez que participo liderando umÉ a primeira vez que participo liderando umÉ a primeira vez que participo liderando umÉ a primeira vez que participo liderando um
grupo e aprendi muito com estagrupo e aprendi muito com estagrupo e aprendi muito com estagrupo e aprendi muito com estagrupo e aprendi muito com esta
experiência, afinal de contas, tratei comexperiência, afinal de contas, tratei comexperiência, afinal de contas, tratei comexperiência, afinal de contas, tratei comexperiência, afinal de contas, tratei com
pessoas mais novas, pessoas que tinhampessoas mais novas, pessoas que tinhampessoas mais novas, pessoas que tinhampessoas mais novas, pessoas que tinhampessoas mais novas, pessoas que tinham
idade para serem meus pais, pessoas comidade para serem meus pais, pessoas comidade para serem meus pais, pessoas comidade para serem meus pais, pessoas comidade para serem meus pais, pessoas com
muita ou nenhuma instrução, mas todasmuita ou nenhuma instrução, mas todasmuita ou nenhuma instrução, mas todasmuita ou nenhuma instrução, mas todasmuita ou nenhuma instrução, mas todas
juntas em um mesmo objetivo: alegrar ajuntas em um mesmo objetivo: alegrar ajuntas em um mesmo objetivo: alegrar ajuntas em um mesmo objetivo: alegrar ajuntas em um mesmo objetivo: alegrar a
vida de 17 crianças diretamente e de 23vida de 17 crianças diretamente e de 23vida de 17 crianças diretamente e de 23vida de 17 crianças diretamente e de 23vida de 17 crianças diretamente e de 23
indiretamente. O mais impressionante foiindiretamente. O mais impressionante foiindiretamente. O mais impressionante foiindiretamente. O mais impressionante foiindiretamente. O mais impressionante foi
que trabalhamos com o mínimo de recursos,que trabalhamos com o mínimo de recursos,que trabalhamos com o mínimo de recursos,que trabalhamos com o mínimo de recursos,que trabalhamos com o mínimo de recursos,
mas o resultado foi surpreendente. Pessoasmas o resultado foi surpreendente. Pessoasmas o resultado foi surpreendente. Pessoasmas o resultado foi surpreendente. Pessoasmas o resultado foi surpreendente. Pessoas
que nunca se viram antes trabalharamque nunca se viram antes trabalharamque nunca se viram antes trabalharamque nunca se viram antes trabalharamque nunca se viram antes trabalharam
juntas em uma única causa. É umajuntas em uma única causa. É umajuntas em uma única causa. É umajuntas em uma única causa. É umajuntas em uma única causa. É uma
experiência que ficará marcada pelo restoexperiência que ficará marcada pelo restoexperiência que ficará marcada pelo restoexperiência que ficará marcada pelo restoexperiência que ficará marcada pelo resto
da minha vida.da minha vida.da minha vida.da minha vida.da minha vida.
No próximo ano estarei lá para fazer o bemNo próximo ano estarei lá para fazer o bemNo próximo ano estarei lá para fazer o bemNo próximo ano estarei lá para fazer o bemNo próximo ano estarei lá para fazer o bem
e fazer a diferença!”e fazer a diferença!”e fazer a diferença!”e fazer a diferença!”e fazer a diferença!”

ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS
Líder do Projeto Eu Sou Voluntário Mackenzie



OOOOO     Instituto Presbiteriano MackenzieInstituto Presbiteriano MackenzieInstituto Presbiteriano MackenzieInstituto Presbiteriano MackenzieInstituto Presbiteriano Mackenzie
(IPM) promoveu, no dia sete de(IPM) promoveu, no dia sete de(IPM) promoveu, no dia sete de(IPM) promoveu, no dia sete de(IPM) promoveu, no dia sete de

outubro, a terceira edição do Diaoutubro, a terceira edição do Diaoutubro, a terceira edição do Diaoutubro, a terceira edição do Diaoutubro, a terceira edição do Dia
Mackenzie Voluntário (DMV),Mackenzie Voluntário (DMV),Mackenzie Voluntário (DMV),Mackenzie Voluntário (DMV),Mackenzie Voluntário (DMV),
organizado pela coordenação da áreaorganizado pela coordenação da áreaorganizado pela coordenação da áreaorganizado pela coordenação da áreaorganizado pela coordenação da área
de Responsabilidade Social. O projetode Responsabilidade Social. O projetode Responsabilidade Social. O projetode Responsabilidade Social. O projetode Responsabilidade Social. O projeto
uniu alunos, ex-alunos, professores euniu alunos, ex-alunos, professores euniu alunos, ex-alunos, professores euniu alunos, ex-alunos, professores euniu alunos, ex-alunos, professores e
demais parceiros da comunidadedemais parceiros da comunidadedemais parceiros da comunidadedemais parceiros da comunidadedemais parceiros da comunidade
mackenzista num só ideal: fazer o bemmackenzista num só ideal: fazer o bemmackenzista num só ideal: fazer o bemmackenzista num só ideal: fazer o bemmackenzista num só ideal: fazer o bem
e mostrar diferença.e mostrar diferença.e mostrar diferença.e mostrar diferença.e mostrar diferença.

Após duas experiências de sucesso, oApós duas experiências de sucesso, oApós duas experiências de sucesso, oApós duas experiências de sucesso, oApós duas experiências de sucesso, o
exercício da cidadania e do amor aoexercício da cidadania e do amor aoexercício da cidadania e do amor aoexercício da cidadania e do amor aoexercício da cidadania e do amor ao
próximo foram, mais uma vez, marcaspróximo foram, mais uma vez, marcaspróximo foram, mais uma vez, marcaspróximo foram, mais uma vez, marcaspróximo foram, mais uma vez, marcas
registradas e estampadas nos rostosregistradas e estampadas nos rostosregistradas e estampadas nos rostosregistradas e estampadas nos rostosregistradas e estampadas nos rostos
dos participantes. Desse modo, alémdos participantes. Desse modo, alémdos participantes. Desse modo, alémdos participantes. Desse modo, alémdos participantes. Desse modo, além
de ser uma instituição de ensino, ode ser uma instituição de ensino, ode ser uma instituição de ensino, ode ser uma instituição de ensino, ode ser uma instituição de ensino, o
Mackenzie proclama e testemunha asMackenzie proclama e testemunha asMackenzie proclama e testemunha asMackenzie proclama e testemunha asMackenzie proclama e testemunha as
boas novas do cristianismo.boas novas do cristianismo.boas novas do cristianismo.boas novas do cristianismo.boas novas do cristianismo.

O DMV também foi e é uma ótimaO DMV também foi e é uma ótimaO DMV também foi e é uma ótimaO DMV também foi e é uma ótimaO DMV também foi e é uma ótima
ocasião de fazer amigos, compartilharocasião de fazer amigos, compartilharocasião de fazer amigos, compartilharocasião de fazer amigos, compartilharocasião de fazer amigos, compartilhar
experiências e conhecer novasexperiências e conhecer novasexperiências e conhecer novasexperiências e conhecer novasexperiências e conhecer novas
realidades. E nesse ano, outras regiõesrealidades. E nesse ano, outras regiõesrealidades. E nesse ano, outras regiõesrealidades. E nesse ano, outras regiõesrealidades. E nesse ano, outras regiões
do país (além de São Paulo, Campinas-do país (além de São Paulo, Campinas-do país (além de São Paulo, Campinas-do país (além de São Paulo, Campinas-do país (além de São Paulo, Campinas-
SP, Tamboré– SP, Brasília - DF, e MinasSP, Tamboré– SP, Brasília - DF, e MinasSP, Tamboré– SP, Brasília - DF, e MinasSP, Tamboré– SP, Brasília - DF, e MinasSP, Tamboré– SP, Brasília - DF, e Minas
Gerais) tiveram a oportunidade deGerais) tiveram a oportunidade deGerais) tiveram a oportunidade deGerais) tiveram a oportunidade deGerais) tiveram a oportunidade de
integrar essa grande rede deintegrar essa grande rede deintegrar essa grande rede deintegrar essa grande rede deintegrar essa grande rede de
solidariedade: Bahia (João Dourado),solidariedade: Bahia (João Dourado),solidariedade: Bahia (João Dourado),solidariedade: Bahia (João Dourado),solidariedade: Bahia (João Dourado),
Rio de Janeiro e PernambucoRio de Janeiro e PernambucoRio de Janeiro e PernambucoRio de Janeiro e PernambucoRio de Janeiro e Pernambuco
(Garanhuns).(Garanhuns).(Garanhuns).(Garanhuns).(Garanhuns).

Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco são osBahia, Rio de Janeiro e Pernambuco são osBahia, Rio de Janeiro e Pernambuco são osBahia, Rio de Janeiro e Pernambuco são osBahia, Rio de Janeiro e Pernambuco são os
novos participantes do Dia Mackenzie Voluntárionovos participantes do Dia Mackenzie Voluntárionovos participantes do Dia Mackenzie Voluntárionovos participantes do Dia Mackenzie Voluntárionovos participantes do Dia Mackenzie Voluntário

Por CAROLINE SANTANA PEREIRA

Estagiária do Jornal Brasil Presbiteriano e aluna de

jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie
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A cidade baiana de
João Dourado tem,

há sete anos, o proje-
to João Dourado de
bem com a vida, um
grande mobilizador do
município. De acordo
com o líder, Rev. Cloves
Azevedo de Oliveira, o
projeto mostra às pesso-
as que quem tem Jesus

vive melhor e com qualidade de vida. Para
tanto, foram promovidas várias atividades
socioculturais e educativas, como caminha-
das, disputas esportivas, consultas jurídi-
cas, oficinas etc, direcionadas para adultos,
jovens, crianças e idosos de várias classes
sociais.
“Neste ano, aproveitamos o ensejo do DMV
e, através do Rev. Marcos Serjo, nós (a As-
sociação Presbiteriana de Ação Social e Edu-
cação de João Dourado e a Missão Servir)
enviamos o projeto à coordenação de São

O projeto Cristão Cidadão foi desenvol-
vido na cidade de Garanhuns, em
Pernambuco, através da parceria entre o
Instituto Presbiteriano Mackenzie e o Ins-

tituto Bíblico do Norte (IBN). Nas dependênci-
as da Igreja Presbiteriana Filadélfia,  localizada numa área periférica,

mais de 130 voluntários trabalharam oferecendo atendimentos médi-
cos e dentários, cortes de cabelo, retirada de RG, doações de sangue e
atividades de inclusão social beneficiando cerca de 900 pessoas, além
das centenas de crianças participantes das atividades de recreação.
Para o coordenador do evento, Rev. Mariano Alves Junior, o DMV foi
um presente de Deus para a cidade. “A sensação de participar e ver os
outros participando com entusiasmo em atender ao próximo é algo
indescritível. O DMV ocupará um lugar muito especial em meu cora-
ção”.
O pastor acredita que o DMV fará parte do calendário de Garanhuns e,
pela fé, vislumbra um projeto maior e mais arrojado, além de contar
com a parceria do Colégio Presbiteriano Quinze de Novembro.

Paulo. Assim, em parceria com a Universi-
dade Mackenzie, com a prefeitura munici-
pal de nossa cidade e com o apoio da IPB
local, realizamos o DMV”, explica o Rev.
Cloves.
Para o pastor, quando há união de pessoas
diferentes num só objetivo, todos são con-
tagiados com enorme satisfação, além de
transmitir simpatia e ganhar admiração da
cidade. “O vermelho e branco do Mackenzie
dominaram João Dourado logo ao ama-
nhecer do dia. Para os voluntários, foram
momentos felizes, de muita comunhão, ale-
gria e integração. Mas o aspecto mais im-
portante dessa experiência foi, sem dúvi-
da, a satisfação de servir ao próximo, a
exemplo de nosso grande mestre e Senhor
Jesus, que ´andou por toda parte fazendo o
bem´ (Lc 10:38)”.
A equipe do DMV na Bahia já tem seus pla-
nos para 2007. Com base nesse ano, o de-
sejo é ampliar as ações e chegar além dos
mil e cem atendimentos diretos.

“Fazer o bem, como está escrito na camiseta de“Fazer o bem, como está escrito na camiseta de“Fazer o bem, como está escrito na camiseta de“Fazer o bem, como está escrito na camiseta de“Fazer o bem, como está escrito na camiseta de
vocês é o mais importante e nós do HEMOPEvocês é o mais importante e nós do HEMOPEvocês é o mais importante e nós do HEMOPEvocês é o mais importante e nós do HEMOPEvocês é o mais importante e nós do HEMOPE
estamos agradecidos por participar com vocêsestamos agradecidos por participar com vocêsestamos agradecidos por participar com vocêsestamos agradecidos por participar com vocêsestamos agradecidos por participar com vocês
desta ação hoje”.desta ação hoje”.desta ação hoje”.desta ação hoje”.desta ação hoje”.

Pastor MARIANO JÚNIOR - Rsponsável pela organização do evento e pela área de
divulgação e projetos do Instituto Bíblico do Norte (IBN)

“O Dia Mackenzie Voluntário foi muito bom pela graça de Deus , pois“O Dia Mackenzie Voluntário foi muito bom pela graça de Deus , pois“O Dia Mackenzie Voluntário foi muito bom pela graça de Deus , pois“O Dia Mackenzie Voluntário foi muito bom pela graça de Deus , pois“O Dia Mackenzie Voluntário foi muito bom pela graça de Deus , pois
nós tivemos uma boa aceitação da comunidade e a meu ver é umnós tivemos uma boa aceitação da comunidade e a meu ver é umnós tivemos uma boa aceitação da comunidade e a meu ver é umnós tivemos uma boa aceitação da comunidade e a meu ver é umnós tivemos uma boa aceitação da comunidade e a meu ver é um
projeto de Deus que alcançou todos os seus objetivos. Tivemosprojeto de Deus que alcançou todos os seus objetivos. Tivemosprojeto de Deus que alcançou todos os seus objetivos. Tivemosprojeto de Deus que alcançou todos os seus objetivos. Tivemosprojeto de Deus que alcançou todos os seus objetivos. Tivemos
atendimentos médicos, odontológicos, peças educativas, uma equipeatendimentos médicos, odontológicos, peças educativas, uma equipeatendimentos médicos, odontológicos, peças educativas, uma equipeatendimentos médicos, odontológicos, peças educativas, uma equipeatendimentos médicos, odontológicos, peças educativas, uma equipe
do Colégio XV de Novembro com uma tenda de Educação Digital, nado Colégio XV de Novembro com uma tenda de Educação Digital, nado Colégio XV de Novembro com uma tenda de Educação Digital, nado Colégio XV de Novembro com uma tenda de Educação Digital, nado Colégio XV de Novembro com uma tenda de Educação Digital, na
qual mais de 150 crianças puderam  ter contato pela primeira vez comqual mais de 150 crianças puderam  ter contato pela primeira vez comqual mais de 150 crianças puderam  ter contato pela primeira vez comqual mais de 150 crianças puderam  ter contato pela primeira vez comqual mais de 150 crianças puderam  ter contato pela primeira vez com
o computador. Realizamos ainda o projeto higiene bucal como computador. Realizamos ainda o projeto higiene bucal como computador. Realizamos ainda o projeto higiene bucal como computador. Realizamos ainda o projeto higiene bucal como computador. Realizamos ainda o projeto higiene bucal com
aplicação de flúor, onde todas receberam o kit de higiene bucal, alémaplicação de flúor, onde todas receberam o kit de higiene bucal, alémaplicação de flúor, onde todas receberam o kit de higiene bucal, alémaplicação de flúor, onde todas receberam o kit de higiene bucal, alémaplicação de flúor, onde todas receberam o kit de higiene bucal, além
dos filmes oferecidos para a criançada.”dos filmes oferecidos para a criançada.”dos filmes oferecidos para a criançada.”dos filmes oferecidos para a criançada.”dos filmes oferecidos para a criançada.”

Garanhuns (PE)Garanhuns (PE)Garanhuns (PE)Garanhuns (PE)Garanhuns (PE)

João Dourado (BA)João Dourado (BA)João Dourado (BA)João Dourado (BA)João Dourado (BA)

Entre os voluntários, alguns médicos esti-
veram engajados nessa luta em prol da po-
pulação carente.

ANTÔNIO FILHO - Pediatra

“A nossa participação como“A nossa participação como“A nossa participação como“A nossa participação como“A nossa participação como
médico foi em orientar e realizarmédico foi em orientar e realizarmédico foi em orientar e realizarmédico foi em orientar e realizarmédico foi em orientar e realizar
consultas ambulatoriais, bemconsultas ambulatoriais, bemconsultas ambulatoriais, bemconsultas ambulatoriais, bemconsultas ambulatoriais, bem
como oferecer medicações aoscomo oferecer medicações aoscomo oferecer medicações aoscomo oferecer medicações aoscomo oferecer medicações aos
participantes, que se mostraramparticipantes, que se mostraramparticipantes, que se mostraramparticipantes, que se mostraramparticipantes, que se mostraram
bastante satisfeitos com obastante satisfeitos com obastante satisfeitos com obastante satisfeitos com obastante satisfeitos com o
atendimento. Por isso é muitoatendimento. Por isso é muitoatendimento. Por isso é muitoatendimento. Por isso é muitoatendimento. Por isso é muito
gratificante poder realizar essegratificante poder realizar essegratificante poder realizar essegratificante poder realizar essegratificante poder realizar esse
tipo de ação voluntária”tipo de ação voluntária”tipo de ação voluntária”tipo de ação voluntária”tipo de ação voluntária”



Neste ano, a cidade de Mutum participou pela
primeira vez do Dia Mackenzie Voluntário e,
juntamente com Patrocínio e Uberaba, ambos
já na sua segunda edição do evento, desenvol-
veram diversas atividades e  reuniram  mais de
500 voluntários.
Uberaba destacou-se realizando um passeio
ciclístico com o intuito de arrecadar alimentos
não-perecíveis para ajudar famílias necessita-
das. Com o tema “Pedalar Faz Bem, Esporte é
Saúde, Cristo é Vida”, o passeio reuniu cerca
de 400 pessoas de várias idades e coletou 800
quilos de alimento.
Já Mutum e Patrocínio, montaram pólos de
ação comunitária que permitiram desenvolver
diversas ações socioculturais e educativas  em
um mesmo local, oferecendo cortes de cabelo
gratuito, oficinas diversas, atendimentos mé-
dicos e orientações de higiene bucal, além de
atividades recreativas para as crianças.

Patrocínio, Uberaba ePatrocínio, Uberaba ePatrocínio, Uberaba ePatrocínio, Uberaba ePatrocínio, Uberaba e
Mutum (MG)Mutum (MG)Mutum (MG)Mutum (MG)Mutum (MG)

570 voluntários participaram em MInas Gerais.570 voluntários participaram em MInas Gerais.570 voluntários participaram em MInas Gerais.570 voluntários participaram em MInas Gerais.570 voluntários participaram em MInas Gerais.
PAC - Dia Mackenzie Voluntário

Orientação Profissional
Crianças Especiais para o Mundo
Concurso de Redação
Esclarecimento sobre direitos e deveres dos
benefícios da Previdência Social (INSS)
Com saúde não se brinca - Diabetes e hi-
pertensão
Doando Atenção, Recebendo uma Lição
Criarte e Alegria
Recreação requer-Ação!
Gesto de Amor
Comendo Bem Aproveitando o Que Tem!!!
Economizar para Preservar
Cantar e Sorrir não tem Idade
Saúde da Mulher
Sorridente
Construir com Solidariedade
Uma Vida Melhor
Educação no Trânsito não tem Idade
Combate aos Inimigos Invisíveis
Recreação - Brincar Faz Bem
Piolho e Corte de Cabelo
Consultoria Jurídica
Acuidade Visual: Visão Nota Dez
Inclusão Digital
Shantala - Massagem para Bebês

Projeto Saber e Poder
Projeto Semear
Viva com Saúde
Criança Cidadão do Futuro
Doar Sangue Faz Bem
Corte de Cabelo
Doação de Livros e Incentivo à Leitura
Envelhecer com Saúde
Sorriso Saudável
Pedalar Faz Bem
Musicarte
Cine Kids

Projetos de UberabaProjetos de UberabaProjetos de UberabaProjetos de UberabaProjetos de Uberaba

Projetos de PatrocínioProjetos de PatrocínioProjetos de PatrocínioProjetos de PatrocínioProjetos de Patrocínio

Projeto de MutumProjeto de MutumProjeto de MutumProjeto de MutumProjeto de Mutum
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ADRIANE CHRISTIANNE INÊS
Líder do projeto Saber e Poder
Uberaba - MG

“Muito trabalho, muitos“Muito trabalho, muitos“Muito trabalho, muitos“Muito trabalho, muitos“Muito trabalho, muitos
desafios... expectativasdesafios... expectativasdesafios... expectativasdesafios... expectativasdesafios... expectativas
superadas! Conseguimos extrairsuperadas! Conseguimos extrairsuperadas! Conseguimos extrairsuperadas! Conseguimos extrairsuperadas! Conseguimos extrair
dos voluntários sensibilidade,dos voluntários sensibilidade,dos voluntários sensibilidade,dos voluntários sensibilidade,dos voluntários sensibilidade,
dedicação, pesquisa ededicação, pesquisa ededicação, pesquisa ededicação, pesquisa ededicação, pesquisa e
humanidade.”humanidade.”humanidade.”humanidade.”humanidade.”

ANGELA MARIA DOS SANTOS
Líder do Projeto Acuidade Visual: Visão Nota Dez
Patrocinio - MG

“Participamos com alegria deste“Participamos com alegria deste“Participamos com alegria deste“Participamos com alegria deste“Participamos com alegria deste
evento no ano passado. Nesteevento no ano passado. Nesteevento no ano passado. Nesteevento no ano passado. Nesteevento no ano passado. Neste
ano, crescemos e pudemosano, crescemos e pudemosano, crescemos e pudemosano, crescemos e pudemosano, crescemos e pudemos
ajudar as crianças. Foi muitoajudar as crianças. Foi muitoajudar as crianças. Foi muitoajudar as crianças. Foi muitoajudar as crianças. Foi muito
bom!!!!”bom!!!!”bom!!!!”bom!!!!”bom!!!!”

FÁBIO BARCELOS JACINTO
Líder do Projeto Sorriso Saudável
Uberaba - MG

“Servir a uma comunidade“Servir a uma comunidade“Servir a uma comunidade“Servir a uma comunidade“Servir a uma comunidade
carente é um desafio muitocarente é um desafio muitocarente é um desafio muitocarente é um desafio muitocarente é um desafio muito
grande. Mesmo estando a frentegrande. Mesmo estando a frentegrande. Mesmo estando a frentegrande. Mesmo estando a frentegrande. Mesmo estando a frente
pelo segundo ano nesse projetopelo segundo ano nesse projetopelo segundo ano nesse projetopelo segundo ano nesse projetopelo segundo ano nesse projeto
as dificudades surgiram, e nãoas dificudades surgiram, e nãoas dificudades surgiram, e nãoas dificudades surgiram, e nãoas dificudades surgiram, e não
foram poucas! Porém, a satisfaçãoforam poucas! Porém, a satisfaçãoforam poucas! Porém, a satisfaçãoforam poucas! Porém, a satisfaçãoforam poucas! Porém, a satisfação
de poder atender crianças ede poder atender crianças ede poder atender crianças ede poder atender crianças ede poder atender crianças e
orientar mães excede e muitoorientar mães excede e muitoorientar mães excede e muitoorientar mães excede e muitoorientar mães excede e muito
toda dificuldade. Fazer o bem etoda dificuldade. Fazer o bem etoda dificuldade. Fazer o bem etoda dificuldade. Fazer o bem etoda dificuldade. Fazer o bem e
fazer a diferença foi e continuafazer a diferença foi e continuafazer a diferença foi e continuafazer a diferença foi e continuafazer a diferença foi e continua
sendo muito gratificante, pois versendo muito gratificante, pois versendo muito gratificante, pois versendo muito gratificante, pois versendo muito gratificante, pois ver
a diferença que um simplesa diferença que um simplesa diferença que um simplesa diferença que um simplesa diferença que um simples
tratamento dentário fez na vidatratamento dentário fez na vidatratamento dentário fez na vidatratamento dentário fez na vidatratamento dentário fez na vida
de muitas crianças foi no mínimode muitas crianças foi no mínimode muitas crianças foi no mínimode muitas crianças foi no mínimode muitas crianças foi no mínimo
recompensador!”recompensador!”recompensador!”recompensador!”recompensador!”

MÔNICA CRISTINA ARAGÃO DOS SANTOS
Líder do Projeto Cantar e Sorrir não tem Idade
Patrocinio - MG

“O tempo foi mínimo para este“O tempo foi mínimo para este“O tempo foi mínimo para este“O tempo foi mínimo para este“O tempo foi mínimo para este
projeto, mas foi o suficiente paraprojeto, mas foi o suficiente paraprojeto, mas foi o suficiente paraprojeto, mas foi o suficiente paraprojeto, mas foi o suficiente para
que todos se sentissem satisfeitosque todos se sentissem satisfeitosque todos se sentissem satisfeitosque todos se sentissem satisfeitosque todos se sentissem satisfeitos
com o trabalho realizado.”com o trabalho realizado.”com o trabalho realizado.”com o trabalho realizado.”com o trabalho realizado.”

MARIANA RIOS LUZ
Líder do Projeto Recreação Requer-Ação!
Patrocinio - MG

“O Dia Mackenzie Voluntário foi“O Dia Mackenzie Voluntário foi“O Dia Mackenzie Voluntário foi“O Dia Mackenzie Voluntário foi“O Dia Mackenzie Voluntário foi
um marco em nossas vidas. Aum marco em nossas vidas. Aum marco em nossas vidas. Aum marco em nossas vidas. Aum marco em nossas vidas. A
equipe trabalhou junto, asequipe trabalhou junto, asequipe trabalhou junto, asequipe trabalhou junto, asequipe trabalhou junto, as
crianças gostaram muito e depoiscrianças gostaram muito e depoiscrianças gostaram muito e depoiscrianças gostaram muito e depoiscrianças gostaram muito e depois
pudemos avaliar nossaspudemos avaliar nossaspudemos avaliar nossaspudemos avaliar nossaspudemos avaliar nossas
atividades. Foi gratificante eatividades. Foi gratificante eatividades. Foi gratificante eatividades. Foi gratificante eatividades. Foi gratificante e
esperamos que a cada ano oesperamos que a cada ano oesperamos que a cada ano oesperamos que a cada ano oesperamos que a cada ano o
evento avance e melhore cadaevento avance e melhore cadaevento avance e melhore cadaevento avance e melhore cadaevento avance e melhore cada
vez mais.”vez mais.”vez mais.”vez mais.”vez mais.”

MÔNIA GONÇALVES DA SILVA
Líder do Projeto Concurso de Redação
Patrocinio - MG

“Foi muito bom participar mais“Foi muito bom participar mais“Foi muito bom participar mais“Foi muito bom participar mais“Foi muito bom participar mais
uma vez do Dia Mackenzieuma vez do Dia Mackenzieuma vez do Dia Mackenzieuma vez do Dia Mackenzieuma vez do Dia Mackenzie
Voluntário!”Voluntário!”Voluntário!”Voluntário!”Voluntário!”

JOCELI PEREIRA ROBERTO
Líder do Projeto Semear
Uberaba  - MG

“Foi muito gratificante o projeto“Foi muito gratificante o projeto“Foi muito gratificante o projeto“Foi muito gratificante o projeto“Foi muito gratificante o projeto
Semear, tivemos todo o apoio daSemear, tivemos todo o apoio daSemear, tivemos todo o apoio daSemear, tivemos todo o apoio daSemear, tivemos todo o apoio da
comunidade que se envolveu nocomunidade que se envolveu nocomunidade que se envolveu nocomunidade que se envolveu nocomunidade que se envolveu no
projeto. Sabemos que plantamosprojeto. Sabemos que plantamosprojeto. Sabemos que plantamosprojeto. Sabemos que plantamosprojeto. Sabemos que plantamos
mais que árvores, plantamosmais que árvores, plantamosmais que árvores, plantamosmais que árvores, plantamosmais que árvores, plantamos
solidariedade,companherismo esolidariedade,companherismo esolidariedade,companherismo esolidariedade,companherismo esolidariedade,companherismo e
com toda certeza o amor decom toda certeza o amor decom toda certeza o amor decom toda certeza o amor decom toda certeza o amor de
Jesus.”Jesus.”Jesus.”Jesus.”Jesus.”

MARCELO OLIVEIRA, Presidente da FEMOPRIG e
EDJANE SANTOS, Secretária de Ação Social
Uberaba- MG

“O cumprimento do dever de“O cumprimento do dever de“O cumprimento do dever de“O cumprimento do dever de“O cumprimento do dever de
fazer o bem a todos, desafiandofazer o bem a todos, desafiandofazer o bem a todos, desafiandofazer o bem a todos, desafiandofazer o bem a todos, desafiando
os evangélicos e demaisos evangélicos e demaisos evangélicos e demaisos evangélicos e demaisos evangélicos e demais
participantes a assumir e viver aparticipantes a assumir e viver aparticipantes a assumir e viver aparticipantes a assumir e viver aparticipantes a assumir e viver a
responsabilidade social num atoresponsabilidade social num atoresponsabilidade social num atoresponsabilidade social num atoresponsabilidade social num ato
comum de fazer o bem”comum de fazer o bem”comum de fazer o bem”comum de fazer o bem”comum de fazer o bem”

AURISTELA MARIA RIBEIRO CRUVINEL
Líder do Projeto Esclarecimento sobre Direitos e
Deveres dos Benefícios da Previdência Social (INSS)
Patrocinio- MG

“Foi a segunda vez que participei“Foi a segunda vez que participei“Foi a segunda vez que participei“Foi a segunda vez que participei“Foi a segunda vez que participei
do Dia Mackenzie Voluntário edo Dia Mackenzie Voluntário edo Dia Mackenzie Voluntário edo Dia Mackenzie Voluntário edo Dia Mackenzie Voluntário e
mais uma vez foi gratificantemais uma vez foi gratificantemais uma vez foi gratificantemais uma vez foi gratificantemais uma vez foi gratificante
saber que aquilo que fazemos ésaber que aquilo que fazemos ésaber que aquilo que fazemos ésaber que aquilo que fazemos ésaber que aquilo que fazemos é
tão pouco, mas pode representartão pouco, mas pode representartão pouco, mas pode representartão pouco, mas pode representartão pouco, mas pode representar
muito!!!”muito!!!”muito!!!”muito!!!”muito!!!”

2121212121

ANTÔNIO ROGÉRIO DE MELO
Líder do Projeto Economizar para Preservar
Patrocinio - MG

“Gostei muito de“Gostei muito de“Gostei muito de“Gostei muito de“Gostei muito de
conscientizar as pessoasconscientizar as pessoasconscientizar as pessoasconscientizar as pessoasconscientizar as pessoas
sobre a necessidade desobre a necessidade desobre a necessidade desobre a necessidade desobre a necessidade de
economizar energiaeconomizar energiaeconomizar energiaeconomizar energiaeconomizar energia
elétrica e água. O melhorelétrica e água. O melhorelétrica e água. O melhorelétrica e água. O melhorelétrica e água. O melhor
de tudo foi que tanto adultosde tudo foi que tanto adultosde tudo foi que tanto adultosde tudo foi que tanto adultosde tudo foi que tanto adultos
como jovens e adolescentes secomo jovens e adolescentes secomo jovens e adolescentes secomo jovens e adolescentes secomo jovens e adolescentes se
interessaram pela palestra dandointeressaram pela palestra dandointeressaram pela palestra dandointeressaram pela palestra dandointeressaram pela palestra dando
suas opiniões. Observamos quesuas opiniões. Observamos quesuas opiniões. Observamos quesuas opiniões. Observamos quesuas opiniões. Observamos que
muitas das informações quemuitas das informações quemuitas das informações quemuitas das informações quemuitas das informações que
demos eram novidade para eles.demos eram novidade para eles.demos eram novidade para eles.demos eram novidade para eles.demos eram novidade para eles.
As pessoas que participaram dasAs pessoas que participaram dasAs pessoas que participaram dasAs pessoas que participaram dasAs pessoas que participaram das
palestras traziam outras parapalestras traziam outras parapalestras traziam outras parapalestras traziam outras parapalestras traziam outras para
ouvir também e isso foi muitoouvir também e isso foi muitoouvir também e isso foi muitoouvir também e isso foi muitoouvir também e isso foi muito
bom.”bom.”bom.”bom.”bom.”

“O Dia Mackenzie Voluntário foi“O Dia Mackenzie Voluntário foi“O Dia Mackenzie Voluntário foi“O Dia Mackenzie Voluntário foi“O Dia Mackenzie Voluntário foi
um marco importante em Mutumum marco importante em Mutumum marco importante em Mutumum marco importante em Mutumum marco importante em Mutum
no ano de 2006. A Igrejano ano de 2006. A Igrejano ano de 2006. A Igrejano ano de 2006. A Igrejano ano de 2006. A Igreja
Presbiteriana de Mutum foi aPresbiteriana de Mutum foi aPresbiteriana de Mutum foi aPresbiteriana de Mutum foi aPresbiteriana de Mutum foi a
responsável pela realização doresponsável pela realização doresponsável pela realização doresponsável pela realização doresponsável pela realização do
DMV, contando com aDMV, contando com aDMV, contando com aDMV, contando com aDMV, contando com a
colaboração da Prefeituracolaboração da Prefeituracolaboração da Prefeituracolaboração da Prefeituracolaboração da Prefeitura
Municipal de Mutum, PolíciaMunicipal de Mutum, PolíciaMunicipal de Mutum, PolíciaMunicipal de Mutum, PolíciaMunicipal de Mutum, Polícia
Militar, Polícia Militar do MeioMilitar, Polícia Militar do MeioMilitar, Polícia Militar do MeioMilitar, Polícia Militar do MeioMilitar, Polícia Militar do Meio
Ambiente, Polícia Civil,Ambiente, Polícia Civil,Ambiente, Polícia Civil,Ambiente, Polícia Civil,Ambiente, Polícia Civil,
Universidade Presidente AntonioUniversidade Presidente AntonioUniversidade Presidente AntonioUniversidade Presidente AntonioUniversidade Presidente Antonio
Carlos (UNIPAC) e váriosCarlos (UNIPAC) e váriosCarlos (UNIPAC) e váriosCarlos (UNIPAC) e váriosCarlos (UNIPAC) e vários
profissionais das mais diversasprofissionais das mais diversasprofissionais das mais diversasprofissionais das mais diversasprofissionais das mais diversas
áreas de atuação (saúde,áreas de atuação (saúde,áreas de atuação (saúde,áreas de atuação (saúde,áreas de atuação (saúde,
educação, judiciário e imprensaeducação, judiciário e imprensaeducação, judiciário e imprensaeducação, judiciário e imprensaeducação, judiciário e imprensa
local). Contamos com cerca delocal). Contamos com cerca delocal). Contamos com cerca delocal). Contamos com cerca delocal). Contamos com cerca de
250 voluntários atendendo à250 voluntários atendendo à250 voluntários atendendo à250 voluntários atendendo à250 voluntários atendendo à
população no bairro Cantinho dopopulação no bairro Cantinho dopopulação no bairro Cantinho dopopulação no bairro Cantinho dopopulação no bairro Cantinho do
Céu. A população mutuenseCéu. A população mutuenseCéu. A população mutuenseCéu. A população mutuenseCéu. A população mutuense
agradecida, acredita que agradecida, acredita que agradecida, acredita que agradecida, acredita que agradecida, acredita que ‘o bem‘o bem‘o bem‘o bem‘o bem
faz bem e faz a diferença’faz bem e faz a diferença’faz bem e faz a diferença’faz bem e faz a diferença’faz bem e faz a diferença’. A. A. A. A. A
Deus, toda glória”!Deus, toda glória”!Deus, toda glória”!Deus, toda glória”!Deus, toda glória”!

REV. RODRIGO G. DA SILVA
Coordenador do DMV em Mutum - MG
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Com a
chegada do

Mackenzie ao Rio
de Janeiro, o DMV

passou a fazer parte da
agenda da Faculdade

Moraes Junior. Um dos projetos desen-
volvidos, nomeado Cidadania na Praça,
uniu a prática jurídica ao atendimento gra-
tuito comunitário, a fim de informar e
alertar as pessoas sobre seus direitos, já que
muitos cidadãos não têm condições de ar-
car com os custos da advocacia.
A advogada Isabella Franco Guerra, coor-
denadora do núcleo de prática jurídica da
faculdade de Direito e líder do projeto, con-
ta que, apesar da chuva que atingiu a cida-
de, as pessoas procuraram os serviços e fo-
ram devidamente atendidas. Os voluntári-
os estavam motivados e empenhados. Ela
destaca que o Cidadania na Praça estava
totalmente integrado com os demais proje-
tos desenvolvidos naquele dia, e cita, como

exemplo, as doações de sangue ao HemoRio,
graças ao projeto Solidariedade tá no san-
gue.
Aline Abreu, líder do Amizade INPAR, que
promoveu atividades recreativas e
educativas na instituição social INPAR, afir-
ma que o DMV proporcionou momentos
marcantes e únicos para a vida dos alunos.
“Sempre tive vontade de participar de um
projeto social. Estimulei minha turma e
desenvolvemos o projeto, que foi o maior
do Rio de Janeiro. Englobou pessoas que não
são da faculdade, mas que entraram de ca-
beça em todos os trabalhos”, relata.
O Rev. André Luiz Ramos, ministro da IP
do Cabral em Nilópolis (RJ) e aluno do cur-
so de Direito, encabeçou o projeto Amor,
que trabalhou com as diversas dimensões
do ser humano, como oficinas de inglês e
orientação odontológica. “Realmente foi
um desafio. Fizemos o possível para que o
bem que faz bem pudesse alcançar as pes-
soas”, acrescenta o pastor

Construindo Sonhos
Semeando Amor
Dic Rio (Democratização Digital)
Semeando Amor para os Idosos
Projeto Hélio (Cultura da Paz e Eqüidade Social)
Projeto Reconstruir
Nem o céu é o limite (Uma expectativa para as
crianças, nosso futuro)
Muita história pra contar... Um programa com-
pleto   de cuidado aos corações de nossos vovôs e
vovós
Cidadania na Praça
Construindo a Felicidade
Projeto VELARTE (Iluminando a Favela com Arte)
Cantinho Feliz
Festa da Primavera
Amizade I.N.P.A.R.
Meu Primeiro Brinquedo
Solidariedade tá no Sangue!
Resgatando Cidadania
Projeto AMOR (Ajudar, Motivar, Orientar e
Realizar)

Projetos do Rio de JaneiroProjetos do Rio de JaneiroProjetos do Rio de JaneiroProjetos do Rio de JaneiroProjetos do Rio de Janeiro

RENATA DA ROCHA FREITAS
Líder do Projeto Muita história pra contar... Um
programa completo de cuidado aos corações de
nossos vovôs e vovós

“Não se traduziria por palavras a“Não se traduziria por palavras a“Não se traduziria por palavras a“Não se traduziria por palavras a“Não se traduziria por palavras a
felicidade deles (dos idosos) porfelicidade deles (dos idosos) porfelicidade deles (dos idosos) porfelicidade deles (dos idosos) porfelicidade deles (dos idosos) por
estarem recebendo nossas visitas -estarem recebendo nossas visitas -estarem recebendo nossas visitas -estarem recebendo nossas visitas -estarem recebendo nossas visitas -
uma companhia espontânea,uma companhia espontânea,uma companhia espontânea,uma companhia espontânea,uma companhia espontânea,
desobrigada. É um presente, odesobrigada. É um presente, odesobrigada. É um presente, odesobrigada. É um presente, odesobrigada. É um presente, o
qual, se quiséssemos um dia pedir,qual, se quiséssemos um dia pedir,qual, se quiséssemos um dia pedir,qual, se quiséssemos um dia pedir,qual, se quiséssemos um dia pedir,
não conseguiríamos descrever pornão conseguiríamos descrever pornão conseguiríamos descrever pornão conseguiríamos descrever pornão conseguiríamos descrever por
tão sublime, que eu e meustão sublime, que eu e meustão sublime, que eu e meustão sublime, que eu e meustão sublime, que eu e meus
voluntários fomos agraciados emvoluntários fomos agraciados emvoluntários fomos agraciados emvoluntários fomos agraciados emvoluntários fomos agraciados em
receber. Obrigada Deus, quereceber. Obrigada Deus, quereceber. Obrigada Deus, quereceber. Obrigada Deus, quereceber. Obrigada Deus, que
habita o interior dos homens dehabita o interior dos homens dehabita o interior dos homens dehabita o interior dos homens dehabita o interior dos homens de
bom coração, compelindo-os a sebom coração, compelindo-os a sebom coração, compelindo-os a sebom coração, compelindo-os a sebom coração, compelindo-os a se
unirem e poder presenciar esteunirem e poder presenciar esteunirem e poder presenciar esteunirem e poder presenciar esteunirem e poder presenciar este
milagre: o milagre da vida emmilagre: o milagre da vida emmilagre: o milagre da vida emmilagre: o milagre da vida emmilagre: o milagre da vida em
todos os seus estágios.”todos os seus estágios.”todos os seus estágios.”todos os seus estágios.”todos os seus estágios.”
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“O Dia Mackenzie Voluntário“O Dia Mackenzie Voluntário“O Dia Mackenzie Voluntário“O Dia Mackenzie Voluntário“O Dia Mackenzie Voluntário
caracterizou-se como um fatocaracterizou-se como um fatocaracterizou-se como um fatocaracterizou-se como um fatocaracterizou-se como um fato
singular na biografia dasingular na biografia dasingular na biografia dasingular na biografia dasingular na biografia da
Faculdade Moraes Júnior –Faculdade Moraes Júnior –Faculdade Moraes Júnior –Faculdade Moraes Júnior –Faculdade Moraes Júnior –
Mackenzie Rio, permitindo oMackenzie Rio, permitindo oMackenzie Rio, permitindo oMackenzie Rio, permitindo oMackenzie Rio, permitindo o
intenso relacionamento com aintenso relacionamento com aintenso relacionamento com aintenso relacionamento com aintenso relacionamento com a
comunidade interna e externa,comunidade interna e externa,comunidade interna e externa,comunidade interna e externa,comunidade interna e externa,
possibilitando que os alunos,possibilitando que os alunos,possibilitando que os alunos,possibilitando que os alunos,possibilitando que os alunos,
professores, colaboradores eprofessores, colaboradores eprofessores, colaboradores eprofessores, colaboradores eprofessores, colaboradores e
empresas parceiras, dentro doempresas parceiras, dentro doempresas parceiras, dentro doempresas parceiras, dentro doempresas parceiras, dentro do
contexto de responsabilidadecontexto de responsabilidadecontexto de responsabilidadecontexto de responsabilidadecontexto de responsabilidade
social e cidadania, demonstremsocial e cidadania, demonstremsocial e cidadania, demonstremsocial e cidadania, demonstremsocial e cidadania, demonstrem
que o bem faz bem e faz aque o bem faz bem e faz aque o bem faz bem e faz aque o bem faz bem e faz aque o bem faz bem e faz a
diferença.di ferença.di ferença.di ferença.di ferença.
Eventos como este facilitam oEventos como este facilitam oEventos como este facilitam oEventos como este facilitam oEventos como este facilitam o
encontro sublime da razão com aencontro sublime da razão com aencontro sublime da razão com aencontro sublime da razão com aencontro sublime da razão com a
emoção, de pessoas que tem oemoção, de pessoas que tem oemoção, de pessoas que tem oemoção, de pessoas que tem oemoção, de pessoas que tem o
perfil voluntário com pessoas queperfil voluntário com pessoas queperfil voluntário com pessoas queperfil voluntário com pessoas queperfil voluntário com pessoas que
necessitam de ajuda e denecessitam de ajuda e denecessitam de ajuda e denecessitam de ajuda e denecessitam de ajuda e de
carinho, portanto é a fidedignacarinho, portanto é a fidedignacarinho, portanto é a fidedignacarinho, portanto é a fidedignacarinho, portanto é a fidedigna
demonstração do amor aodemonstração do amor aodemonstração do amor aodemonstração do amor aodemonstração do amor ao
próximo.”próximo.”próximo.”próximo.”próximo.”

JOSÉ  PAULO FERNANDES JÚNIOR
Diretor Executivo da Faculdade  Moraes Júnior -
Mackenzie Rio

“Em 2006 a Faculdade Moraes“Em 2006 a Faculdade Moraes“Em 2006 a Faculdade Moraes“Em 2006 a Faculdade Moraes“Em 2006 a Faculdade Moraes
Júnior – Mackenzie Rio teve oJúnior – Mackenzie Rio teve oJúnior – Mackenzie Rio teve oJúnior – Mackenzie Rio teve oJúnior – Mackenzie Rio teve o
privilégio de participar do Diaprivilégio de participar do Diaprivilégio de participar do Diaprivilégio de participar do Diaprivilégio de participar do Dia
Mackenzie Voluntário pelaMackenzie Voluntário pelaMackenzie Voluntário pelaMackenzie Voluntário pelaMackenzie Voluntário pela
primeira vez. Foi umaprimeira vez. Foi umaprimeira vez. Foi umaprimeira vez. Foi umaprimeira vez. Foi uma
experiência ímpar, inesquecível eexperiência ímpar, inesquecível eexperiência ímpar, inesquecível eexperiência ímpar, inesquecível eexperiência ímpar, inesquecível e
muito gratificante. Aderimosmuito gratificante. Aderimosmuito gratificante. Aderimosmuito gratificante. Aderimosmuito gratificante. Aderimos
aproximadamente 45 dias antesaproximadamente 45 dias antesaproximadamente 45 dias antesaproximadamente 45 dias antesaproximadamente 45 dias antes
do evento e, mesmo assim,do evento e, mesmo assim,do evento e, mesmo assim,do evento e, mesmo assim,do evento e, mesmo assim,
executamos 18 Projetos, com aexecutamos 18 Projetos, com aexecutamos 18 Projetos, com aexecutamos 18 Projetos, com aexecutamos 18 Projetos, com a
participação de 731 voluntários,participação de 731 voluntários,participação de 731 voluntários,participação de 731 voluntários,participação de 731 voluntários,
beneficiando diretamente 2.746beneficiando diretamente 2.746beneficiando diretamente 2.746beneficiando diretamente 2.746beneficiando diretamente 2.746
pessoas.pessoas.pessoas.pessoas.pessoas.
Comprovamos que ‘fazer o bemComprovamos que ‘fazer o bemComprovamos que ‘fazer o bemComprovamos que ‘fazer o bemComprovamos que ‘fazer o bem
faz bem, e faz a diferença’ e jáfaz bem, e faz a diferença’ e jáfaz bem, e faz a diferença’ e jáfaz bem, e faz a diferença’ e jáfaz bem, e faz a diferença’ e já
estamos todos, alunos,estamos todos, alunos,estamos todos, alunos,estamos todos, alunos,estamos todos, alunos,
professores e funcionários,professores e funcionários,professores e funcionários,professores e funcionários,professores e funcionários,
motivados para o DMV 2007.”motivados para o DMV 2007.”motivados para o DMV 2007.”motivados para o DMV 2007.”motivados para o DMV 2007.”

CÉSAR VARGAS
Gestor do Projeto no Rio de Janeiro

ANDRE LUIZ RAMOS
Líder do Projeto Amor (Ajudar, Motivar, Orientar e
Realizar)

“Liderar projeto não é fácil, seja“Liderar projeto não é fácil, seja“Liderar projeto não é fácil, seja“Liderar projeto não é fácil, seja“Liderar projeto não é fácil, seja
ele grande ou pequeno tem queele grande ou pequeno tem queele grande ou pequeno tem queele grande ou pequeno tem queele grande ou pequeno tem que
ser encarado com seriedade eser encarado com seriedade eser encarado com seriedade eser encarado com seriedade eser encarado com seriedade e
desafio. E foi neste espírito quedesafio. E foi neste espírito quedesafio. E foi neste espírito quedesafio. E foi neste espírito quedesafio. E foi neste espírito que
resolvemos (líder e equipe)resolvemos (líder e equipe)resolvemos (líder e equipe)resolvemos (líder e equipe)resolvemos (líder e equipe)
abraçar este projeto. Foiabraçar este projeto. Foiabraçar este projeto. Foiabraçar este projeto. Foiabraçar este projeto. Foi
gratiticante colocar em prática asgratiticante colocar em prática asgratiticante colocar em prática asgratiticante colocar em prática asgratiticante colocar em prática as
ações planejadas e ver o povoações planejadas e ver o povoações planejadas e ver o povoações planejadas e ver o povoações planejadas e ver o povo
sendo beneficiado. Este projetosendo beneficiado. Este projetosendo beneficiado. Este projetosendo beneficiado. Este projetosendo beneficiado. Este projeto
nos mostrou que podemos fazernos mostrou que podemos fazernos mostrou que podemos fazernos mostrou que podemos fazernos mostrou que podemos fazer
alguma coisa para ajudar asalguma coisa para ajudar asalguma coisa para ajudar asalguma coisa para ajudar asalguma coisa para ajudar as
pessoas, até mesmo nas simplespessoas, até mesmo nas simplespessoas, até mesmo nas simplespessoas, até mesmo nas simplespessoas, até mesmo nas simples
ações podemos fazer o bem.ações podemos fazer o bem.ações podemos fazer o bem.ações podemos fazer o bem.ações podemos fazer o bem.
Agradeço ao Mackenzie/SP pelaAgradeço ao Mackenzie/SP pelaAgradeço ao Mackenzie/SP pelaAgradeço ao Mackenzie/SP pelaAgradeço ao Mackenzie/SP pela
criação deste dia e por noscriação deste dia e por noscriação deste dia e por noscriação deste dia e por noscriação deste dia e por nos
proporcionar meios para aproporcionar meios para aproporcionar meios para aproporcionar meios para aproporcionar meios para a
realização do bem. Agradeçorealização do bem. Agradeçorealização do bem. Agradeçorealização do bem. Agradeçorealização do bem. Agradeço
também à direção do Mackenzie/também à direção do Mackenzie/também à direção do Mackenzie/também à direção do Mackenzie/também à direção do Mackenzie/
Rio por abraçar esta idéia pelaRio por abraçar esta idéia pelaRio por abraçar esta idéia pelaRio por abraçar esta idéia pelaRio por abraçar esta idéia pela
primeira vez e conseguirprimeira vez e conseguirprimeira vez e conseguirprimeira vez e conseguirprimeira vez e conseguir
envolver um número grande deenvolver um número grande deenvolver um número grande deenvolver um número grande deenvolver um número grande de
voluntário.”voluntário.”voluntário.”voluntário.”voluntário.”

JORGE SENA DA SILVA JÚNIOR
Líder do Projeto Festa da Primavera

“O DMV foi produtivo e“O DMV foi produtivo e“O DMV foi produtivo e“O DMV foi produtivo e“O DMV foi produtivo e
agradável de realizar, emagradável de realizar, emagradável de realizar, emagradável de realizar, emagradável de realizar, em
especial o nosso projeto Festa daespecial o nosso projeto Festa daespecial o nosso projeto Festa daespecial o nosso projeto Festa daespecial o nosso projeto Festa da
Primavera. Nosso projeto não foiPrimavera. Nosso projeto não foiPrimavera. Nosso projeto não foiPrimavera. Nosso projeto não foiPrimavera. Nosso projeto não foi
realizado em um orfanato ourealizado em um orfanato ourealizado em um orfanato ourealizado em um orfanato ourealizado em um orfanato ou
instituição, e sim, na quadra dainstituição, e sim, na quadra dainstituição, e sim, na quadra dainstituição, e sim, na quadra dainstituição, e sim, na quadra da
comunidade do Morro doscomunidade do Morro doscomunidade do Morro doscomunidade do Morro doscomunidade do Morro dos
Prazeres, em Santa Thereza – RioPrazeres, em Santa Thereza – RioPrazeres, em Santa Thereza – RioPrazeres, em Santa Thereza – RioPrazeres, em Santa Thereza – Rio
de Janeiro. Quando chegamos láde Janeiro. Quando chegamos láde Janeiro. Quando chegamos láde Janeiro. Quando chegamos láde Janeiro. Quando chegamos lá
já haviam crianças comjá haviam crianças comjá haviam crianças comjá haviam crianças comjá haviam crianças com
expectativas do que ocorreriaexpectativas do que ocorreriaexpectativas do que ocorreriaexpectativas do que ocorreriaexpectativas do que ocorreria
nesse dia. Pudemos acompanharnesse dia. Pudemos acompanharnesse dia. Pudemos acompanharnesse dia. Pudemos acompanharnesse dia. Pudemos acompanhar
a felicidade das criançasa felicidade das criançasa felicidade das criançasa felicidade das criançasa felicidade das crianças
ganhando um brinquedo, e dasganhando um brinquedo, e dasganhando um brinquedo, e dasganhando um brinquedo, e dasganhando um brinquedo, e das
mães recebendo alimentos emães recebendo alimentos emães recebendo alimentos emães recebendo alimentos emães recebendo alimentos e
roupas para suas famílias,roupas para suas famílias,roupas para suas famílias,roupas para suas famílias,roupas para suas famílias,
podendo assim fugir um poucopodendo assim fugir um poucopodendo assim fugir um poucopodendo assim fugir um poucopodendo assim fugir um pouco
da realidade presente no dia ada realidade presente no dia ada realidade presente no dia ada realidade presente no dia ada realidade presente no dia a
dia. Esperamos assim poder nodia. Esperamos assim poder nodia. Esperamos assim poder nodia. Esperamos assim poder nodia. Esperamos assim poder no
próximo ano colaborarpróximo ano colaborarpróximo ano colaborarpróximo ano colaborarpróximo ano colaborar
novamente juntamente ao Dianovamente juntamente ao Dianovamente juntamente ao Dianovamente juntamente ao Dianovamente juntamente ao Dia
Mackenzie Voluntário .”Mackenzie Voluntário .”Mackenzie Voluntário .”Mackenzie Voluntário .”Mackenzie Voluntário .”
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Segundo Telma Teles, a repercussão do apoio do Banco ABN Amro
Real ao Dia Mackenzie Voluntário serviu principalmente para
reafirmar as idéias de Sustentabilidade e Responsabilidade Social
fortemente defendidas pelo Banco.

Na condição de Gerente de Relacionamento do Posto de
Atendimento Bancário (PAB) Mackenzie, observou a crescente
visibilidade que esta parceria proporcionou ao Banco no cotidiano
do Mackenzie. São vários os depoimentos de toda a comunidade
Mackenzista, formada por professores, funcionários, alunos e
familiares, testemunhando a nobreza das ações resultantes dessa
relação evidenciada pelos ideais de “servir sempre ao próximo sem
esperar algo em troca”.

É possível verificar que o envolvimento com o Dia Mackenzie
Voluntário promove o crescimento do interesse de mackenzistas
em optar pelo alinhamento com esses ideais levando-os, inclusive,
a tornar a decisão de agregar-se ao Banco ABN Amro
Real com a finalidade de tomar parte nesse conjunto de
ações que contribuem para o exercício de verdadeira
cidadania.

A cada ano que passa o trabalho conjunto da equipe do
Banco ABN Amro Real e todos que fazem parte do corpo
do Mackenzie, serve de base para comemorar mais um
novo passo na história de cuidados com o ser humano,
construindo capítulos interessantes de uma verdadeira
história de sucesso da qual ninguém quer ficar de fora.
Os números do Dia Mackenzie Voluntário demonstram
que não é exagero dizer: “Mackenzista é sinônimo de
solidariedade”.

Pelo segundo ano consecutivo, o Mackenzie encontrou noPelo segundo ano consecutivo, o Mackenzie encontrou noPelo segundo ano consecutivo, o Mackenzie encontrou noPelo segundo ano consecutivo, o Mackenzie encontrou noPelo segundo ano consecutivo, o Mackenzie encontrou no
Banco ABN Amro Real um parceiro para suas ações deBanco ABN Amro Real um parceiro para suas ações deBanco ABN Amro Real um parceiro para suas ações deBanco ABN Amro Real um parceiro para suas ações deBanco ABN Amro Real um parceiro para suas ações de
transformação social e, juntos, fizeram a diferença.transformação social e, juntos, fizeram a diferença.transformação social e, juntos, fizeram a diferença.transformação social e, juntos, fizeram a diferença.transformação social e, juntos, fizeram a diferença.

“ É com grande“ É com grande“ É com grande“ É com grande“ É com grande
alegria que já estamosalegria que já estamosalegria que já estamosalegria que já estamosalegria que já estamos

no segundo anono segundo anono segundo anono segundo anono segundo ano
apoiando o projeto doapoiando o projeto doapoiando o projeto doapoiando o projeto doapoiando o projeto do

Mackenzie Voluntário. É umMackenzie Voluntário. É umMackenzie Voluntário. É umMackenzie Voluntário. É umMackenzie Voluntário. É um
projeto que nós acreditamos e queprojeto que nós acreditamos e queprojeto que nós acreditamos e queprojeto que nós acreditamos e queprojeto que nós acreditamos e que
está muito alinhado aos valores daestá muito alinhado aos valores daestá muito alinhado aos valores daestá muito alinhado aos valores daestá muito alinhado aos valores da
nossa organização em busca  de umnossa organização em busca  de umnossa organização em busca  de umnossa organização em busca  de umnossa organização em busca  de um
país melhor, de um mundo melhor.país melhor, de um mundo melhor.país melhor, de um mundo melhor.país melhor, de um mundo melhor.país melhor, de um mundo melhor.
Estamos felizes por estarmos junto comEstamos felizes por estarmos junto comEstamos felizes por estarmos junto comEstamos felizes por estarmos junto comEstamos felizes por estarmos junto com
o Mackenzie neste desafio de fazero Mackenzie neste desafio de fazero Mackenzie neste desafio de fazero Mackenzie neste desafio de fazero Mackenzie neste desafio de fazer
um mundo melhor.”um mundo melhor.”um mundo melhor.”um mundo melhor.”um mundo melhor.”

RENATO TONELLI
Representante da Superintendência Regional
do Banco ABN Amro Real

Equipe do PAB do Banco ABN Amro Real no Mackenzie:

Luis Henrique Franco Pereira Ribeiro,  Telma Elizabeth M. Teles, Rodrigo Bittencourt Ribeiro, Andreza Giannetti



2424242424

Em 2006, constatou-se a imensa vontade dos colaboradores do Mackenzie em fazer a diferen-
ça. Representando 6,5% do total de voluntários inscritos, cerca de 1000 colaboradores se ins-
creveram e participaram ativamente das ações promovidas pelo Dia Mackenzie Voluntário.
E para demonstrar vivazmente este espírito solidário, os colaboradores da administração ge-
ral, manutenção e obras e da correspondência do Mackenzie foram os primeiros voluntários
engajados nesta luta de transformação.
Em agosto de 2006, após cerimônia que vislumbrou a importância dos mesmos como parte
essencial no processo de divulgação, cada funcionário recebeu um kit contendo duas camise-
tas do DMV para usar durante o seu dia-a-dia. Devido à grande circulação pelo campus, o
contato destes colaboradores uniformizados com os vários públicos do Mackenzie era imenso.
Era impossível vê-los com suas camisetas verdes sem se empolgar ou se perguntar quando o
evento começaria novamente, como se inscrever para ser voluntário e participar mais uma
vez (ou pela primeira vez) de toda essa transformação promovida pelo DMV...
Como peças chaves da promoção do evento, este gesto de “vestir a camisa pelo BEM” propor-
cionou aos mesmos o título de primeiros garotos-propagandas da campanha.
Graças à colaboração fundamental destes funcionários, no dia 21 de outubro, os mesmos
puderam saborear um dia de integração e descontração no Cabuçu, promovido pela Gerência
de Responsabilidade Social, Filantropia e Desenvolvimento Social juntamente com a Capelania
Institucional do Mackenzie, e apoiado pela Superintendência de Desenvolvimento Humano,
como forma de agradecimento pelo empenho de todos eles no sucesso de mais um Mackenzie
Voluntário.
O Mackenzie é imensamente grato a todos os seus colaboradores que, através de seus  esforços
e imbuídos desse espírito próprio dos mackenzistas, ajudaram a fazer a diferença.

Os colaboradores que, desde o início, se engajaram noOs colaboradores que, desde o início, se engajaram noOs colaboradores que, desde o início, se engajaram noOs colaboradores que, desde o início, se engajaram noOs colaboradores que, desde o início, se engajaram no
projeto do Mackenzie Voluntário, divulgando o espíritoprojeto do Mackenzie Voluntário, divulgando o espíritoprojeto do Mackenzie Voluntário, divulgando o espíritoprojeto do Mackenzie Voluntário, divulgando o espíritoprojeto do Mackenzie Voluntário, divulgando o espírito
solidário pelo campus...solidário pelo campus...solidário pelo campus...solidário pelo campus...solidário pelo campus...

Consciente da responsabilidade de suas ações e de seusConsciente da responsabilidade de suas ações e de seusConsciente da responsabilidade de suas ações e de seusConsciente da responsabilidade de suas ações e de seusConsciente da responsabilidade de suas ações e de seus
impactos, sejam na comunidade, sejam no meio ambiente,impactos, sejam na comunidade, sejam no meio ambiente,impactos, sejam na comunidade, sejam no meio ambiente,impactos, sejam na comunidade, sejam no meio ambiente,impactos, sejam na comunidade, sejam no meio ambiente,
o Mackenzie entende que é possível começar já ao Mackenzie entende que é possível começar já ao Mackenzie entende que é possível começar já ao Mackenzie entende que é possível começar já ao Mackenzie entende que é possível começar já a
transformar o mundo através de pequenas mudanças,transformar o mundo através de pequenas mudanças,transformar o mundo através de pequenas mudanças,transformar o mundo através de pequenas mudanças,transformar o mundo através de pequenas mudanças,
como nossas atitudes.como nossas atitudes.como nossas atitudes.como nossas atitudes.como nossas atitudes.

Por isso, em 2006, estas mudanças tiveram início já no Dia Mackenzie Voluntário de
2006, através da utilização de papel reciclado em quase todos os materiais de divulgação
que foram impressos, como cartazes e flyers, dentre outros.
Uma outra novidade foram as camisetas dos voluntários, que foram encomendadas de um
fornecedor que desenvolveu uma linha de camisetas promocionais, denominada ECOWEAR,
que utiliza tecidos com fibras recicladas de garrafas PET.
É o Mackenzie já pensando no amanhã hoje.
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O Dia Mackenzie Voluntário 2006, com o tema “O BEM FAZ BEM E FAZ A DIFERENÇA”, aconteceu no dia 07
de outubro. Foram realizados ao todo 402 projetos em São Paulo, Tamboré, Campinas, Minas Gerais, Brasília,
Pernambuco e Bahia e, graças à colaboração de mais de 14 mil voluntários, 251 mil pessoas foram benefici-
adas direta e indiretamente.

As ações foram realizadas em diversas entidades sociais, em locais alternativos (como praças e ruas) e nos
pólos de ação comunitária (PAC).

Em 2006, o Dia Mackenzie Voluntário contou apenas com três PAC’s, dois deles situados em dois CEU’s da
zona leste da cidade de São Paulo, devido à grande carência apresentada nessa região: CEU Parque São Carlos
e CEU Jambeiro. O terceiro PAC foi montado no próprio campus do Mackenzie - unidade Itambé. Nestes
pólos foram realizadas 117 ações, mais uma vez, com excelentes resultados.

O Dia Mackenzie Voluntário contou ainda com a adesão de mais três estados: Rio de Janeiro, Pernambuco e
Bahia, além de mais uma cidade, em Minas Gerais, Mutum.

Abaixo, seguem os números de todas as realizações deste grande evento, os números do BEM!

402402402402402  projetos de diversas naturezas, sendo
que 124 projetos foram executados em Enti-
dades de Ação Social, 69 projetos executados
em locais alternativos (ex.: rua de lazer, plan-
tio de árvores, confraternizações,  atendimen-
to jurídico, etc.), 117, nos pólos e 92, em ou-
tros estados;

dos 14.14014.14014.14014.14014.140 voluntários inscritos, 6,5%
eram de colaboradores (professores e auxili-
ares), 10,5%, voluntários externos (pessoas
que não fazem parte do círculo direto do
Mackenzie)  e 83%, alunos;

137137137137137 Entidades Sociais foram direta-
mente beneficiadas com diversos proje-
tos (ex.: reformas, reparos de equipa-
mentos, assessorias, doações, etc.);

Mais de 251 mil251 mil251 mil251 mil251 mil de voluntários e
beneficiados felizes e esperançosos.

Rev. Marcos Antonio Serjo da Costa, Profa. Dra. Regina Célia Faria Amaro Giora, Prof. Francisco
Solano Portela Neto, Sr. Hothir Marques Ferreira, Sra. Mônica Borja Bonilha Morais, Sr. Jaime
Enrique Salazar, Sr. José Augusto Pereira Brito, Dr. Roberto Tambelini, Rev. Carlos Alberto Henrique,
Prof. Dr. Ademar Pereira, Profa. Dra. Sandra Maria Dotto Stump, Prof. Marco Antonio F. Milani
Filho, Sr. Parcival Módolo, Sr. Agenor Braga Nascimento, Rev. Eldman Franklin Eler.

Comitê Gestor do Dia Mackenzie Voluntário 2006Comitê Gestor do Dia Mackenzie Voluntário 2006Comitê Gestor do Dia Mackenzie Voluntário 2006Comitê Gestor do Dia Mackenzie Voluntário 2006Comitê Gestor do Dia Mackenzie Voluntário 2006

As pessoas por trás do evento.As pessoas por trás do evento.As pessoas por trás do evento.As pessoas por trás do evento.As pessoas por trás do evento.

Digna de registro é a participação pró-ativa e incansável do Comitê
Gestor do DMV 2006. Formado por representantes de diversas áreas,
tanto do Instituto quanto da Universidade Presbiteriana Mackenzie, foi
responsável por todas as diretrizes e tomadas de decisões importantes,
garantindo o bom acontecimento do evento. O Comitê Gestor contou
também com a ajuda constante do Comitê Operacional e das Comissões
temáticas de apoio e logística, responsáveis por toda a implementação
das ações decididas em suas reuniões. Ainda com o apoio irrestrito da
diretoria geral, da reitoria, da chancelaria e, dos mais de 1.000 colabo-
radores diretos (professores e auxiliares), o resultado do evento do DMV
não podia ser diferente: seu sucesso foi garantido. Será inesquecível a
alegria contagiante de todos.








