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Apresentação

“O Mackenzie leva a sua con-
fessionalidade a sério. Ser con-
fessional é combinar excelência 
acadêmica com a visão cristã de 
um mundo, e o cristianismo nos 
ensina a amar ao próximo e cui-
dar dele. O Mackenzie Voluntário 
é um dia que expressa, na práti-
ca, o nosso compromisso com a 
educação integral.”

Rev. Dr. Augustus Nicodemus Gomes Lopes
Chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie

“Estamos envolvidos neste projeto 
que está sempre voltado para a 
comunidade. Espero que seja um 
dia bastante alegre com muito 
trabalho voltado para a nossa ação 
social.”

Prof. Dr. Pedro Ronzelli Júnior
Vice-Reitor da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie

“A campanha e nossas iniciativas 
estão focadas principalmente no meio 
ambiente, no esporte e, sobretudo, 
em doações. Doações numa maneira 
geral, doação de sangue, material 
escolar, alimentos e doação de seu 
próprio tempo. Não há nada mais 
valioso que o nosso tempo e o 
Mackenzie Voluntário procura fazer 
isso, doar o tempo dos voluntários.”

Dr. Adilson Vieira
Diretor Presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie
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“Acredito que o Mackenzie 
Voluntário já faz parte da agenda 
e do planejamento estratégico 
da nossa Instituição. Esse dia, 
ou melhor, esses dias do mês de 
outubro no qual nós lançamos 
as nossas atenções, focalizamos 
necessidades de pessoas, insti-
tuições e programas de ações 
social e suas devidas carências 
procurando aliviá-las e procuran-
do despertar o espírito de voluntariado. Nós temos 
isto enraizado nos princípios de valores do Mackenzie 
e sua participação é extremamente importante, nada 
poderíamos fazer sem contar com seu empenho e sua 
dedicação.”

Prof. F. Solano Portela Neto
Diretor de Planejamento e Finanças

“Nós temos a participação este 
ano de mais de 20.000 voluntários, 
envolvendo professores, funcioná-
rios, alunos, familiares e essa ação 
nos enche de alegria, porque é um 
dia em que o amor se manifesta de 
uma maneira extraordinária.”

Prof. MS. Gilson Alberto Novaes
Diretor de Administração e 
Gestão de Pessoas

dia em que o amor se manifesta de 
uma maneira extraordinária.”

Prof. MS. Gilson Alberto Novaes
Diretor de Administração e 
Gestão de Pessoas

“A prática de diversas ações de 
filantropia podem mudar o nosso 
país, que ainda tem grandes núcleos 
de desigualdade. Essa simbologia 
do que o bem pode desenvolver 
no sentido de incluir as pessoas, 
no sentido de transformar, deve 
permear todas as nossas ações 
durante este novo ciclo do 
Mackenzie Voluntário.”

Prof. Dr. Manassés Claudino Fonteles
Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie

“Mais uma vez, os três Colégios 
Presbiterianos Mackenzie (nas cida-
des de São Paulo, Barueri e Brasília) 
tiveram participação destacada nas 
atividades do Mackenzie Voluntário, 
com aproximadamente sete mil vo-
luntários envolvidos em mais de 30 
projetos. Nossa unidade no Rio de 
Janeiro (Faculdade Mackenzie – Rio) 
participou, pela quarta vez consecu-
tiva, com 13 projetos e mais de mil 

voluntários. As dezenas de milhares de pessoas alcançadas 
pelas ações realizadas, de diferentes envergaduras, pude-
ram experimentar um pouco do muito que o Mackenzie 
faz, e historicamente tem feito, em prol da construção e 
do exercício de cidadania. Afinal, fazemos questão de dei-
xar isto explícito em nossa missão institucional e em nossa 
assinatura: Mackenzie – Educação e Cidadania desde 1870”.

Dr. Cleverson Pereira de Almeida
Diretor de Ensino e Desenvolvimento

Foto de alunos do Colégio Presbiteriano Mackenzie plantando 
mudas de árvores (Projeto Frutas pros Bichos) em Tamboré.
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Números do Bem

“Mais uma vez, como nas edições 
anteriores, o Mackenzie 
Voluntário 2009, com o 
tema ‘o bem faz bem e 
transforma’, proporcionou 
ao Mackenzie a honra de 
poder escrever mais 
um brilhante capítulo 
que engrandece a 
sua bela história. 
Realizado nos dias 
10, 17 e 24 de outubro, 
o projeto contou com a 

participação efetiva de 24.204 voluntários que realizaram 
maravilhosas ações em nove Estados da Federação, no Distrito 
Federal e no Paraguai, benefi ciando diretamente 353.402 
pessoas. Os números e os testemunhos apresentados no 
presente relatório, não deixam dúvidas de que, de fato, ‘o bem 
faz bem e transforma’. Aos valorosos voluntários, parceiros 
e colaboradores em geral, o nosso afetuoso ‘muito obrigado’, 
com a nossa sincera distinção. Boa leitura!”

Rev. Marcos Antonio Serjo da Costa
Presidente do Comitê Gestor do MV 2009

2005

Números de projetos e ações

Números de voluntários (colaboradores, alunos e externos)

Números de benefi ciados

177
11.363

182.000

2006

402
14.140

251.000

577

21.221

274.000

597

21.227

320.000

2007 2008 2009

672

24.204

353.402

Paraguai

Santa Catarina

São Paulo

Rio de Janeiro

Espírito Santo

Bahia

Minas Gerais

Pernambuco

Distrito 
Federal

Mato Grosso

Mato Grosso 
do Sul

Áreas de atuação

O BEM FAZ BEM E TRANSFORMA 5
Foto dos voluntários do projeto 
Caxambu Fazendo Bem - MG
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Colégios Presbiterianos Mackenzie

Desde 2004, quando iniciou-se o Mackenzie Voluntário, 
os Colégios Presbiterianos Mackenzie de Brasília, São 
Paulo e Tamboré mobilizam milhares de voluntários para 
a realização de projetos socioeducacionais que atendem 
os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, propostos 
pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Em 2009, cerca de sete mil voluntários dos três colégios, 
entre professores, colaboradores, alunos, pais e amigos, 
realizaram 36 projetos de cunho social que trouxeram 
a alegria para milhares de benefi ciados e fortaleceram 
ainda mais o espírito solidário das pessoas, o que reforça o 
compromisso com a visão e missão do Mackenzie.

Educar o ser humano, criado à imagem de 
Deus, para o exercício pleno da cidadania, 
contribuindo para o desenvolvimento do 
ser e da sociedade, por meio de ensino, 
pesquisa e extensão, e de atividades 
culturais, esportivas, sociais e espirituais, 
em ambiente de fé cristã reformada.

Missão 
do Instituto Presbiteriano Mackenzie

Visão 
do Colégio Presbiteriano Mackenzie

O Mackenzie, como instituição educacional 
presbiteriana, dedica-se às ciências divinas 
e humanas; caracteriza-se pela busca 
contínua da excelência no ensino e na 
pesquisa; prima pela formação integral 
do ser humano, em ambiente de fé cristã 
evangélica reformada.
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Colégio Presbiteriano Mackenzie Brasília

12projetos 
realizados:

• Acolhendo Pequenos Cidadãos
• Amigos por Correspondência
• Bola de Sabão
• Criança Solidária
• Hakani
• Luvas da Paz
• Mãos que Abençoam
• O Amanhã da Alegria
• O Som do Coração
• Pestalozzi
• Projeto Betel: Um Lar para Sonhar
• Renovando a Vida

“Com a participação efetiva de 2.322 voluntários da família 
mackenzista de Brasília e com a parceria de vários empresários 
da cidade e de Igrejas locais, realizamos mais uma edição do 
Mackenzie Voluntário, iniciativa por meio da qual vivenciamos 
que, verdadeiramente, o bem faz bem e transforma. Em 
Brasília, contamos com 12 projetos.

Todos os projetos foram muito importantes, na medida em que 
benefi ciaram pessoas que necessitam do nosso carinho e da 
nossa doação constantes. Por isso, ressaltamos a importância 
do Mackenzie Voluntário, que sensibiliza as pessoas e as 
inspira a ser voluntárias sempre.

Especial destaque merecem aqueles eventos que, em 2009, 
deram continuidade a outros iniciados anteriormente:

O projeto O Som do Coração, liderado pela professora Janice 
Gennari, com ofi cinas de canto coral e de fl auta doce, para 
crianças e adolescentes da comunidade do Varjão. Em 2009, 
os voluntários ajudaram na instalação de uma brinquedoteca.

O projeto Bola de Sabão, iniciado em 2008, sob a liderança 
do funcionário Washington Medeiros, em parceria com o 
professor de Química Carlos Eduardo Oliveira e sua equipe 
de laboratório, mobilizou nossa comunidade para a coleta 
de óleo comestível. Em 2009, eles produziram 200 barras de 
sabão e 120 litros de desinfetante. Todo o material foi doado 
ao Éden – Instituto de Desenvolvimento Humano e Creche.

Por fi m, relevamos a nobreza da causa do projeto Hakani, liderado 
pela professora Illa Maria Camargo Guimarães, cujas doações 

foram para a ONG ATINI – Voz pela Vida, que 
ampara e cuida dos índios que são excluídos ou 
fogem de suas aldeias por não concordarem 
com a prática do infanticídio, imposta a todos 
os recém-nascidos de mãe solteira ou que 
apresentem necessidades especiais.”

Profª Sandra Maria Souza de Paiva
Diretora do Colégio Presbiteriano 
Mackenzie Brasília

“Foi maravilhoso ver nossas crianças felizes em contribuir 
com material escolar, mas acima de tudo com carinho e 
atenção. Durante a primeira etapa do projeto, os estudantes 
se corresponderam por meio de cartas. Ao receberem as 
respostas, a alegria tomou conta da sala de aula. Todos 
queriam ler e mostrar a carta recebida. No dia do encontro, a 
minha satisfação foi enorme quando vi todos os estudantes 
brincando juntos, como se fossem amigos de longa data. 
Naquele momento não existiam diferenças sociais. Eram 
todos simplesmente crianças.”

Patricia Facundes de Novais
Líder do projeto Amigos por Correspondência

“Gostei muito de participar deste projeto e ver como as 
crianças são capazes de se doar por inteiro. A alegria foi 
contagiante desde a escrita das cartas até o dia do encontro. ”

Andréa Soares Cardim
Voluntária do projeto Amigos por Correspondência

“Liderar projetos como esse sempre me entusiasma, pois 
é uma maneira de expressar minha gratidão pelo que 
Deus é na minha vida e pelo que Ele tem feito por mim; de 
reconhecer que o amor e a graça d’Ele é para todos e é o 
que move qualquer ação. Em especial, o projeto O Som 
do Coração me trouxe muita alegria, porque pude ver um 
brilho diferente no olhar dos alunos, dos pais, dos colegas 
e demais envolvidos, um interesse genuíno pelas vidas 
das crianças do Varjão. Certamente, fez bem tanto aos 
beneficiados como aos voluntários. Intermediar a relação 
entre esses dois grupos foi uma experiência cheia de 
emoção. Melhor ainda é saber que não acabou. Como sou 
uma das coordenadoras dos projetos beneficiados (Canto 
com Doce e Brinquedoteca, dentre outros), continuarei a 
participar das lutas e das bênçãos que ainda estão por vir.”

Janice Silva Gennari
Líder do projeto O Som do Coração

“Liderar projetos como esse sempre me entusiasma, pois “Liderar projetos como esse sempre me entusiasma, pois “Liderar projetos como esse sempre me entusiasma, pois “Liderar projetos como esse sempre me entusiasma, pois “Liderar projetos como esse sempre me entusiasma, pois “Liderar projetos como esse sempre me entusiasma, pois 

foram para a ONG ATINI – Voz pela Vida, que 
ampara e cuida dos índios que são excluídos ou 
fogem de suas aldeias por não concordarem 
com a prática do infanticídio, imposta a todos com a prática do infanticídio, imposta a todos 
os recém-nascidos de mãe solteira ou que os recém-nascidos de mãe solteira ou que 
apresentem necessidades especiais.”apresentem necessidades especiais.”

Profª Sandra Maria Souza de Paiva
Diretora do Colégio Presbiteriano Diretora do Colégio Presbiteriano 
Mackenzie Brasília
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Colégio Presbiteriano Mackenzie Brasília

“É um privilégio poder ajudar o próximo e exercer o maior 
mandamento que Jesus nos ensinou: “Amar a Ele sobre 
todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos”. 
Ver a alegria das crianças e dos administradores da Creche 
ao receber as doações foi muito gratificante e me fez 
compreender que valeu a pena todo empenho e dedicação 
para realizar esse projeto. Assim, concluo este depoimento 
afirmando que realmente o bem faz bem e transforma.”

Thalita Duarte Mesquita
Líder do projeto Criança Solidária

“O projeto Hakani foi extremamente especial, nele pudemos 
ajudar a ONG ATINI e dizer não ao infanticídio indígena. 
Pudemos romper com o preconceito contra indígenas e 
deficientes físicos. Valorizamos a diversidade cultural, o 
respeito e amor ao próximo e ajudamos materialmente 
essa ONG que tem passado por tantas necessidades.”

Illa Maria Camargo Guimarães
Líder do projeto Hakani

“Mais uma vez sinto-me honrada em liderar um projeto no 
Mackenzie Voluntário. Quando separamos um pouquinho 
do nosso tempo para ajudar aqueles que necessitam, 
nos sentimos quebrantados, com o coração feliz. Nosso 
projeto não terminou no dia 17. Vamos, em novembro, 
aplicar fluor nas crianças e, em dezembro, levar material 
escolar para todos eles. Os pais se dispuseram a reformar 
uma casa-lar, para que mais crianças e adolescentes 
possam ser atendidos no orfanato.”

Renata Patrao Gomes Pereira
Líder do projeto Mãos que Abençoam

“A satisfação em ver o sorriso no rosto das crianças ao 
perceberem que terão acesso à informática foi indescritível. 
Um sorriso, um abraço, um afago sincero e carinhoso é a 
maior recompensa que podíamos receber, além da gratidão 
dos professores e funcionários que disseram que ações 
como essa nos dão força para continuar.”

Washington Siqueira D. Medeiros
Líder do projeto Bola de Sabão

“A satisfação em ver o sorriso no rosto das crianças ao “A satisfação em ver o sorriso no rosto das crianças ao 

“É um privilégio poder ajudar o próximo e exercer o maior “É um privilégio poder ajudar o próximo e exercer o maior 

Líder do projeto HakaniHakani

Líder do projeto Líder do projeto Mãos que AbençoamMãos que AbençoamMãos que Abençoam
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“Para mim foi muito compensador liderar este projeto, pois 
tive a oportunidade de apoiar uma instituição que teve grande 
influência na minha vida espiritual na minha adolescência, 
pois participei por muito tempo de projetos voluntários com 
a Igreja Presbiteriana Central de Anápolis naquele lugar. 
Regressar ao Lar Betel como voluntária do Projeto Mackenzie 
Voluntário e colaboradora do Colégio Presbiteriano Mackenzie 
foi uma oportunidade muito importante pra mim, pois 
continuo acreditando que nós também somos responsáveis 
por amenizar o sofrimento daqueles que estão no abandono 
e sendo vítimas da desigualdade e da injustiça social.”

Tatiana Gomes Del Monte
Líder do projeto Projeto Betel: Um Lar para Sonhar

“O projeto O Amanhã da Alegria é uma ação que está em 
seu segundo ano, porém a cada ano surpreendo-me mais 
com a alegria, o amor, o carinho com as crianças, o empenho 
e a dedicação dos voluntários. Realizamos o nosso projeto 
despertando em nossos alunos a importância da atenção, 
do carinho e do amor ao próximo. Cada olhar, cada rosto 
molhado pela emoção na hora da despedida faz-me acreditar 
que estamos no caminho certo. O bem faz bem e transforma 
não só as crianças atendidas, mas todos que participam do 
projeto, deixando marcas e a vontade de maiores realizações.”

Fernando Marques Haltenburg
Líder do projeto O Amanhã da Alegria

“Depois do Projeto Renovando a Vida, o Lar dos Velhinhos 
passou a fazer parte do meu dia-a-dia. Para mim, é 
impossível não ficar imaginando o que mais pode ser 
feito em benefício daquelas 66 pessoinhas, tão queridas 
e tão necessitadas. Pensar que um pouco de atenção, de 
carinho é o suficiente para elas se sentirem felizes e ver a 
dedicação dos voluntários, a alegria dos funcionários do 
Lar e, principalmente, a felicidade daqueles idosos faz com 
que a gente valorize cada dia mais a vida, a nossa família e 
nos deixa mais felizes em saber que podemos fazer tanto 
com tão pouco.”

Carla Giovana de Barros Pacheco
Líder do projeto Renovando a Vida

“Fiquei muito emocionado no dia do projeto, pois percebi 
como os nossos estudantes absorveram o sentido daquele 
momento e compreenderam a dignidade das nossas ações. 
Dois acontecimentos marcaram minha vida durante o evento: 
as lágrimas do coordenador do projeto, o lutador profissional 
Wolverine, no momento da chegada das crianças ao 
Mackenzie e a coragem do nosso estudante Kaio que assumiu 
o vocal durante o show de uma banda que não era formada 
por seus músicos e detalhe, em sua primeira apresentação. É 
muito emocionante participar de um momento que com toda 
certeza significou muito para aquelas crianças.”

Jose Sipauba Costa Junior
Líder do projeto Luvas da Paz

“O projeto arrecadou muitos materiais e recebeu muitas 
doações. Tivemos a oportunidade de interagir e ajudar 
crianças muito carentes. Plantamos a sementinha da 
solidariedade, do altruísmo e da fraternidade no coração 
das crianças mackenzistas e das crianças da Associação 
Viver. Ações como esta extrapolam os muros da escola e 
marcam a vida dos nossos estudantes e familiares.”

Esther Miryan Duarte Lopes
Líder do projeto Acolhendo Pequenos Cidadãos

O Amanhã da AlegriaO Amanhã da Alegria é uma ação que está em  é uma ação que está em 

“O projeto arrecadou muitos materiais e recebeu muitas “O projeto arrecadou muitos materiais e recebeu muitas 
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Colégio Presbiteriano Mackenzie São Paulo

“Educar o ser humano para o exercício pleno da cidadania é o 
alvo maior da nossa proposta de trabalho. A formação escolar 
e acadêmica deve propiciar ao aluno a capacidade de aprender 
a relacionar-se com Deus, com o próximo e com o mundo 
físico, estando apto a contribuir para o desenvolvimento de 
uma sociedade mais justa e solidária.

Nossa prática diária e todo processo de ensino e aprendizagem 
estão alicerçados em valores e princípios cristãos, tendo como 
fundamento o amor, que é o vínculo da perfeição. Dessa forma, 

a comunidade mackenzista entende que 
mais bem aventurado é dar que receber, e 
que fazer o bem nos transforma em seres 
humanos melhores.

O sentimento de alunos, professores e 
funcionários pode ser expresso no poema 
do Sr. Luiz Boscolo, idoso atendido pelo 
Projeto ‘Encontro de Gerações’, do CECOM 
(Centro de Convivência Otoniel Mota):”

13projetos 
realizados:

• Acampamento Faz Bem e Transforma
• Amigos do Abrigo
• Amigos do Bem 
• Amigos do Cotic - Imirim
• Brincar Faz Bem e Transforma
• Casa do Aconchego - Mãos e Coração 
• Encontro de Gerações
• É hora de Brincar
• E me Vestistes...
• Faça a Diferença 
• Muito Além das Trufas 
• Inclusão Digital para os Alunos do AEJA
• Vem Brincar Comigo

Voluntário
Ser voluntário
É ser operário

Que não trabalha por salário
Mas que tem um ideal nobre:

É fazer o bem sem olhar a quem
Sem vaidade e euforia, Faz o bem com alegria.

Ele é o vagalume
Que acende com seu lume

O coração de outrem
A quem ele faz o bem.

E se sente motivado
A fazer o bem também.

E fi ca feliz ao ouvir do benefi ciado
Um humilde muito obrigado!

Débora Bueno Muniz Oliveira
Diretora do Colégio Presbiteriano Mackenzie São Paulo

Ações desenvolvidas no projeto Amigos do Cotic: 

Brincadeira com as crianças, distribuição 
de mantimentos, 
brinquedos 
e produtos 
arrecadados.

Brincadeira com as crianças, distribuição 

“Trabalho em projetos solidários há mais de 20 anos. Ser 
solidário é reconhecer as falhas humanas, é estender a mão, 
ter palavras de alento e carinho. Ser solidário é ter Cristo 
na alma, é amar o próximo como a si mesmo, é partilhar. 
Participar do Mackenzie Voluntário é se preocupar com o 
outro e respeitá-lo, é um ato de cidadania.”

Anaqueila Garcia de Barros
Líder do projeto Faça a Diferença

“Participo do Projeto Mackenzie Voluntário desde seu 
início e, como professora do Colégio Mackenzie e Diretora 
da Hotec, sinto grande satisfação em transpassar os muros 
do Mackenzie, unindo forças, para fazer o bem. Estaremos 
juntos no próximo ano!”

Beatriz de Carvalho P. Rampim
Líder do projeto Muito Além das Trufas

Brincadeira com as crianças, distribuição 

a comunidade mackenzista entende que 
mais bem aventurado é dar que receber, e 
que fazer o bem nos transforma em seres 
humanos melhores.humanos melhores.

O sentimento de alunos, professores e 
funcionários pode ser expresso no poema 
do Sr. Luiz Boscolo, idoso atendido pelo 
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“A alegria em poder oferecer e vivenciar que o bem 
faz bem e transforma foi o que mais marcou a nossa 
Campanha. Vê-los trazendo caixas e mais caixas 
pesadas de alimentos com sorriso nos lábios foi 
muito gratifi cante. No dia da visita nossos jovens 
puderam demonstrar respeito e amor pelos velhinhos. 
Esperamos continuar fazendo este trabalho no próximo 
ano, pois isso tem marcado a vida de nossos alunos.”

Alice E. de Barros L. Mafra
Líder do projeto Encontro de Gerações

“O Mackenzie Voluntário é muito importante para 
nós porque faz os jovens, futuro da humanidade, 
pensar em ajudar aqueles que mais precisam, como 
as crianças, carentes e idosos.”

Cindy Benites Chui
Voluntária do projeto Encontro de Gerações

“Oferecemos às crianças de Caucaia do Alto, município 
de Cotia, roupas e sapatos novos. Cada professor e/ou 
funcionário da Educação Infantil e Ensino Fundamental 
I escolheram uma criança desse projeto e fi zeram suas 
doações. A equipe teve acesso ao nome, foto e dados de 
cada criança que presentearam.

A equipe de voluntários desse 
projeto empenhou o máximo 
atendendo ao que foi proposto 
para realização do mesmo. 
Registro meu apreço a todos 
os envolvidos.”

Maria Aparecida F. da Silva
Líder do projeto 
E me Vestistes...

“Os objetivos propostos foram alcançados, com a graça de 
Deus e todo o esforço de nossa equipe, especialmente da 
Diretora Débora Bueno Muniz Oliveira e da Coordenadora 
da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, Tania 
Calazans Dimbarre.”

Vera Busch Rigo Neves Bezerra
Líder do projeto Amigos do AbrigoAmigos do AbrigoAmigos do Abrigo
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Colégio Presbiteriano Mackenzie São Paulo

“Foi um fi nal de semana inesquecível no 
Acampamento Cabuçu. O acampamento transcorreu 
da melhor forma possível, como previsto. Foram 
momentos de edifi cação e crescimento para todos 
os presentes, voluntários e benefi ciários. Tivemos 
presentes os líderes das Instituições atendidas. 
As crianças aproveitaram a natureza tão bela de 
nosso acampamento e tivemos também momentos 
maravilhosos com Deus. A alimentação foi doada em 
grande parte pelos alunos e professores do Ensino 
Médio do Colégio Presbiteriano Mackenzie São Paulo 
e tivemos diversas ofi cinas. Houve muita comunhão e 
crescimento. Deus nos abençoou grandemente.”

Josué Alves Ferreira
Líder do projeto Acampamento Faz Bem e Transforma

“Foi com grande satisfação que participei pela primeira vez 
do Projeto e saber que os brinquedos arrecadados farão a 
alegria de diversas crianças, as quais merecem muito mais. 
Todo esse processo só trouxe satisfação e motivação, 
pois estou certo de que há muito a ser feito num processo 
contínuo de cidadania.” 

William Ladeia de Carvalho
Líder do projeto É Hora de Brincar

“Agradecimento especial, por ter sido convidado a 
desenvolver as atividades com os meus colegas do curso 
de Eventos da Faculdade Hotec, sendo um grande prazer 
e privilégio.”

Fábio Renato de Araújo
Líder do projeto Vem Brincar Comigo

“Considero que o montante de gêneros alimentícios e de 
higiene pessoal arrecadados foi muito bom e oferecerá 
ao Abrigo Santana um período de maior tranquilidade no 
atendimento ao grupo de crianças hoje instaladas lá. Cada 
item que chegava era motivo de alegria para nós, só por 
imaginarmos a alegria de educadores e crianças ao recebê-
los. Consideramos como é importante se sentir apoiado ao 
dirigir um projeto social.”

Cilmara Ferrari Perez
Líder do projeto Amigos do Bem

“Como foi bom sábado... tanto para as crianças como para as 
duas educadoras, chegaram super felizes, OBRIGADAAAA!!! 
E quanta coisa vocês arrecadaram!!! Que benção! Eu fi z 
questão de abrir caixa por caixa... quanta coisa!!!”

Anna Paula Vazzoler
Diretora da Casa Abrigo Santana

Ações desenvolvidas no projeto 
Inclusão Digital para os Alunos do AEJA: 

Aulas de Informática para os alunos do AEJA 
Mack (Alfabetização e Educação de Jovens e 
Adultos Mackenzie)
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Colégio Presbiteriano Mackenzie Tamboré

11 projetos 
realizados:

• Ação & Amor
• Ação e Cidadania
• Cão Carinho
• Doar Sangue = Doar Vida
• Eu Tenho um Amigo Especial II
• Frutas pros Bichos
• Gesto de Amor
• Interagir com Atitudes de Amor II
• Mack RecreAÇÃO III
• Maneiras de se Encantar com o Mundo
• Sala de Estudos

“A cada ano temos sentido as dádivas do Pai amoroso nos 
proporcionando maior número de voluntários e benefi ciados 
nos vários projetos, planejados com carinho e dedicação 
àqueles que estão muitas vezes à deriva da sociedade e 
privados de uma convivência harmoniosa.

É muito gratifi cante poder contar com líderes desprendidos, 
empreendedores, que montam as suas ações com apreço e dedicação 
– é nosso dever proporcionar espaços favoráveis ao exercício da 
competência solidária em crianças e adolescentes para que tenham 
um olhar de afeto, de partilha e de transmissão do Amor de Deus.

Sem dúvida, o Mackenzie Voluntário 2009 foi marcante em 
nossas vidas, pois pudemos vivenciá-lo de forma intensa: 
alunos, familiares, professores e funcionários envolveram-se 
com alegria e altruísmo.

O espírito de solidariedade é marca de distinção do Mackenzie, e, 
nas mais variadas ações realizadas, em prol daqueles que carecem 
do nosso cuidado, sejam pessoas portadoras de difi culdades 

físicas, crianças órfãs e marginalizadas, idosos carentes de 
afeto e companhia, animais abandonados e famintos, hospitais 
em busca de sangue para amenizar o sofrimento de tantos 
necessitados, a natureza que pede socorro... Assim fi zemos e 
assim vislumbramos um futuro melhor, um ambiente sustentável, 
uma sociedade comprometida com o mandato do Senhor: ‘Assim 
brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as 
vossas boas obras e glorifi quem a vosso Pai que está nos céus’ 
(Mateus 5.16). Fomos agraciados – ‘O bem faz bem e transforma’.

Que a nossa luz nunca se apague e que 
cumpramos nossa vocação de cidadania, 
levando conhecimentos técnicos, comparti-
lhando o saber... levando nosso ombro cristão 
de amor ao nosso próximo, em todo tempo.

Profª Vera Maria Alves Mendes
Diretora do Colégio Presbiteriano 
Mackenzie Tamboré

“O fato de o colégio ter me proporcionado a chance de ser 
líder deste projeto fez com que, não só eu, mas todos que 
participaram, sentíssemos em cada sorriso, em cada olhar 
a importância do contato físico, da participação conjunta 
sem discriminação e a atenção que cada um recebeu, de 
que nada é mais importante do que doar-se sem limites, 
pois a retribuição não existe maneira de descrever, de 
mostrar e nem de demonstrar mesmo que em fotos, pois 
o sentimento que tenho guardado, como lembrança em 
meu coração. Deus sabe da sinceridade e da emoção que 
terá para sempre na minha memória, como uma lição de 
vida, para que cada momento difícil que estiver passando, 
eu possa voltar e lembrar deste dia, onde eu fui uma 
pessoa abençoada, perfeita e consegui ser voluntária de 
um projeto onde com um simples gesto, olhar e carinho fiz 
meus queridos velhinhos felizes. OBRIGADA MACKENZIE!”

Silvana Martinelli Carreira Machado
Líder do projeto Interagir com Atitudes de Amor II

“Foi um momento especial e marcante em que sentimos o 
prazer de contribuir para que crianças e adolescentes do 
Mackenzie Tamboré pudessem conviver como iguais com 
crianças de outro padrão e contexto social. Este encontro 
marcou a vida dos dois grupos.”

Dídimo de Freitas
Líder do projeto Sala de Estudos

“Aprender com pessoas tão especiais que independente-
mente da condição têm educação, amor, carinho, respeito, 
gratidão para ensinar a nós, voluntários, que independente 
da condição que vivamos os itens mencionados acima de-
vem permear nossas vidas.”

Maria Antonia Novicov Andrade
Líder do projeto Ação e Cidadania

Que a nossa luz nunca se apague e que 
cumpramos nossa vocação de cidadania, 
levando conhecimentos técnicos, comparti-
lhando o saber... levando nosso ombro cristão lhando o saber... levando nosso ombro cristão 
de amor ao nosso próximo, em todo tempo.de amor ao nosso próximo, em todo tempo.

Profª Vera Maria Alves MendesProfª Vera Maria Alves Mendes
Diretora do Colégio Presbiteriano Diretora do Colégio Presbiteriano 
Mackenzie Tamboré
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Colégio Presbiteriano Mackenzie Tamboré

“Foi bastante emocionante. Tivemos uma experiência 
inesquecível com as crianças. As doações foram 
significativas, muitos alunos trouxeram os próprios livros, 
alguns pais chegaram a comprar livros novos para atender 
melhor as crianças. A coordenadora Renata pediu para 
voltarmos no dia 12 de dezembro para a festa de natal. Já 
estamos pensando nesta ação.”

Telma Portugal Pereira
Líder do projeto Ação & Amor

“Posso afi rmar que nós, os voluntários, fomos os maiores 
benefi ciados, pois pudemos conviver, mesmo que por algumas 
horas, com diferenças que não fazem parte do nosso dia a 
dia e isso nos trouxe um olhar de encanto à superação que 
crianças com necessidades especiais convivem nos desafi os 
de cada dia. Minha maior alegria é ver a equipe de voluntários 
interagindo com as diferenças, principalmente nossos alunos, 
que se revelam na generosidade doando seu tempo e 
habilidades. Uma festa tão singela, mas tão signifi cativa 
àquela comunidade, carente de oportunidades como essa, 
estimulam nossa vontade de continuar com este trabalho.”

Debora Regina Rosas Hochheim
Líder do projeto Eu Tenho um Amigo Especial II

“É o terceiro ano que faço este mesmo trabalho. Há três 
anos quando vi uma reportagem de um banco de sangue 
com as geladeiras vazias, fiquei muito tocada. Apesar 
do excelente número de voluntários que consegui este 
ano, não é um trabalho fácil conseguir doadores que 
efetivamente vão no dia da doação. Mas qualquer trabalho 
é mínimo diante do benefício que podemos proporcionar. 
Eu me considero privilegiada em ser líder no Mackenzie 
Voluntário, poder fazer parte desse projeto é muito bom.”

Matilde Maria P. Batatinha
Líder do projeto Doar Sangue = Doar Vida

“Fiquei emocionada com a participação das pessoas em 
meu projeto. Essa luta em favor dos animais ainda tem 
poucos adeptos, mas aos poucos vamos mostrando o nosso 
trabalho e as pessoas vão entendendo quanto é importante 
ajudar a causa.”

Elisabeth Sambatti Crema
Líder do projeto Cão Carinho

“Não imaginava o tamanho do trabalho do abrigo. Só indo 
até lá é que percebi como é bonito e humano. OS ANIMAIS 
SÃO BEM TRATADOS E OS CANIS BEM LIMPOS. Parabéns.”

Ivair
Voluntário do projeto Cão Carinho
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“Considerando que existe 
uma mata nativa dentro da 
propriedade do Mackenzie 
onde há mais de 100 espé-
cies de aves, além de peque-
nos animais, este projeto é 
importantíssimo porque o 
enriquecimento dessa mata 
com árvores frutíferas silvestres, que estão sendo planta-
das há seis anos no projeto Frutas pros Bichos, fornece 
alimento para essa fauna. Isso está em primeiro lugar. O 
compromisso com a recuperação da mata é outra meta, 
além do exemplo que damos para os alunos com um proje-
to dessa natureza, o que é de extrema importância.”

Olga Bosniac
Líder do projeto Frutas pros Bichos

“Deus nos presenteou com um lindo 
dia de sol e temos a certeza de que to-
dos os envolvidos neste projeto saíram 
daqui abençoados. Quem lidera tem 
o trabalho de captar recursos, pa-
trocínio, pessoas, etc. Mas os líderes 
podem testemunhar a multiplicação 

de Deus em cada projeto, além da alegria de todos (voluntá-
rios e benefi ciários) em participar de uma ação benefi cente.”

Marcelo Silveira de Almeida
Líder do projeto MACK RecreAÇÃO III

“Foi uma manhã inesquecível. Senti-me útil e mais sensível 
às necessidades dos outros.”

Danilo Peruchi
Voluntário do projeto MACK RecreAÇÃO III

“É gratifi cante poder contribuir, e mais ainda, em propiciar 
alegrias a várias pessoas que necessitam apenas de um 
gesto de afeto.”

Lucimara Leite Machado Soriano
Líder do projeto Maneiras de se Encantar com o Mundo: 
Interagindo com as Diferenças III

“Agora poderei ler e escrever com o material que recebi.”

Bruno
Benefi ciário do projeto Maneiras de se Encantar com o 
Mundo: Interagindo com as Diferenças III e defi ciente 
visual de seis anos, referindo-se ao reglete e punção que 
recebeu no Mackenzie Voluntário.

“Para mim, que levei adolescentes da nossa escola, foi muito 
válido ver como a história de vida de meninas desfavorecidas 
tocou o coração de todos. Como sempre, acho que ser 
voluntário preenche um espaço em nosso coração. É sempre 
um momento de reflexão, de oportunidade de olhar ao 
nosso redor e ver que precisamos dar as mãos e agradecer, 
pois há pessoas que precisam de nossa atenção e carinho, 
não só materialmente, mas em presença.”

Eliana Ferreira R. C. Neves
Líder do projeto Gesto de Amor
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Decanato de Extensão

“O Decanato de Extensão (DEX) é a instância da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie que responde pela gestão e orientação 
das práticas extensionistas. Compete à equipe do DEX aprovar, 
coordenar ou apoiar programas, projetos, cursos, eventos 
e demais atividades próprias da extensão. Muitas dessas 
atividades, planejadas por professores e alunos, são realizadas 
em cooperação com a Gerência de Responsabilidade Social e 
Filantropia do Instituto Presbiteriano Mackenzie. 

Dessa atuação conjunta resultam numerosas campanhas de 
doações que ocorrem ao longo do ano. O evento de maior 
destaque é o Mackenzie Voluntário, que marca a culminância de 
ações voluntárias promovidas ao longo do semestre. Assim, o dia 17 
de outubro foi dedicado por professores, alunos e colaboradores 
ao desenvolvimento dos projetos que beneficiaram milhares de 
pessoas, nos campi da universidade e em muitas comunidades. 
Nessa data foram realizadas oficinas, palestras, cursos e 
atendimentos nas diversas áreas, como saúde, meio ambiente, 
informática, cultura, para públicos os mais variados. 

32 projetos 
realizados:

• A Atividade que Faz a Diferença I
• A Atividade que Faz a Diferença II - Segurança no Lar
• A Atividade que Faz a Diferença II - Uso Racional de 

Energia Elétrica
• A Semente
• Aconselhamento Genético - Diabetes
• Arrecadação de Alimentos não Perecíveis
• Associação Criança Brasil - Dacam
• Brincando e Evangelizando 
• Cuidando da Saúde
• Curso de Extensão: Língua, Literatura e Ensino
• Dia Feliz: Criança e Direito ao Lazer
• Doação de Órgãos
• Doadores de Medula Óssea

Nos estúdios da TV Mackenzie foram realizados debates 
transmitidos ao vivo, com a presença de renomados 
professores da UPM e convidados de outras instituições. Um 
dos debates tratou de meio ambiente e sustentabilidade, outro 
discutiu a ‘doação de vida’, ou seja, as doações de sangue, de 
medula óssea e os transplantes. Como observou o Dr. Flávio 
Galvão, que atua na equipe de transplantes no Hospital das 
Clínicas, toda vez que o tema é discutido na mídia o número 
de doações aumenta e, consequentemente, muitas vidas são 
salvas. 

O MV, mais uma vez, trouxe benefícios 
diretos e indiretos a dezenas de milhares 
de pessoas. Além desses, são beneficiários 
também os voluntários, pela sensação 
gratificante que resulta da ação solidária 
em prol de um mundo.”

Profa. Dra. Helena Bonito Couto Pereira
Decano de Extensão

• Educação e Saúde
• Escola do Bem
• Esporte Solidário
• Extreme Makeover: Ong Edition - Rotaract
• Fazendo Arte 
• Fisioterapia Solidária em Barueri e Região
• Grande Feira de Adoção de Cães Abandonados
• Informando sobre Drogas
• Ipê de Natal
• Madrugada do Carinho
• Muralha Cultural
• Ofi cina: Como Montar seu Curriculum
• Olhares para a Sustentabilidade
• Projeto Servo
• Recicleta
• São Paulo sem Fome
• Solidariedade - Criança Feliz no Presente
• Transformando a Comunidade
• V Curso de Extensão em Distúrbios do Desenvolvimento

“O Ipê, símbolo da nossa Extensão, foi utilizado como 
mote para a ação do Decanato de Extensão (DEX) 
no contexto do MV 2009 – justifi cando o nome ‘Ipê 
de Natal’. A ação mobilizou toda a equipe do DEX e 
as nove Unidades Universitárias. Contou com o apoio 
especial da Capelania, da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo (FAU), com a estilização do Ipê, instalado 
em frente ao Prédio 10, e da Escola de Engenharia 
(EE), com a confecção da fl or símbolo com material 
reciclado. Como resultado, o Ipê de Natal recebeu 
mais de 1.000 presentes da comunidade mackenzista 
e benefi ciou, com um kit composto por sapato/roupa/
brinquedo, cerca de 350 crianças da Associação 
Presbiteriana de Assistência Social (ASPAS) – São 
Bernardo do Campo; e do Centro Presbiteriano 
Humanitário de Ação Social (CEPHAS) - Carapicuíba.”

Regina Helena Pires de Brito
Líder do projeto Ipê de Natal

“O Ipê, símbolo da nossa Extensão, foi utilizado como 

de doações aumenta e, consequentemente, muitas vidas são 
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“O Mackenzie Voluntário faz com que todos aqueles que 
participam tenham um dia especial em suas vidas.”

Vera Lucia Antonio Azevedo
Líder do projeto A Atividade que Faz a Diferença I

“Foi muito gratifi cante, como sempre, ensinar e discutir 
os problemas envolvendo a segurança no lar, na rua e nas 
escolas. Essa ofi cina começou em 2005, no CEU da zona 
oeste e em 2006, 2007 e 2008 foi para o CEU Jambeiro, 
no qual chegamos a participar com oito ofi cinas as quais 
incluiam outros temas.”

Paulo Guerra Jr.
Líder do projeto Atividade que Faz a Diferença II - Segurança 
no Lar

“Em todas as edições do Mackenzie Voluntário de que 
participei vejo que conseguimos sensibilizar as crianças 
com relação ao tema e certamente isso signifi cará para 
elas melhores condições de vida e saúde. Também é uma 
grande alegria vermos nosso alunos assumirem a condição 
de responsáveis pela orientação das crianças e suas 
contribuições pessoais para o evento. Muitos alunos se 
revelam nessa ocasião.”

Yara Maria Botti M de Oliveira
Líder do projeto A Atividade que Faz a Diferença II - Uso 
Racional de Energia Elétrica

“No dia 17 tivemos um gigante muito grande, que foi a 
chuva, no primeiro momento fiquei um pouco insegura mas 
sabia que Deus estava no controle de tudo.”

Maria do Carmo Xavier de Souza
Líder do projeto Brincando e evangelizando “resgate das 
brincadeiras tradicionais”

Racional de Energia ElétricaRacional de Energia Elétrica

“Basicamente o nosso projeto consistia em fazer uma 
campanha simples de arrecadação de alimentos, porém 
diante do interesse de muitas pessoas, resolvemos 
expandir a campanha por toda a universidade, espalhando 
alguns folders em alguns prédios e principalmente no 
nosso prédio, o de Engenharia.”

Vinnicius Augusto Di Matteo Lima
Líder do projeto Arrecadação de Alimentos Não Perecíveis 
- Civil 308

“Achei a ideia ótima, além de ajudar as pessoas que mais 
precisam, estamos espalhando essa ideia de ajudar muitas 
outras pessoas!”

Carolina Samara
Voluntária do projeto Arrecadação de Alimentos Não 
Perecíveis - Civil 308

“Desde a intenção em participar do Mackenzie Voluntário 
2009, tudo se sucedeu de maneira abençoada. Quando ca-
dastrei o Lar A SEMENTE e fui apoiada pelos meus colegas 
da Turma 4F de Administração Matutino, como voluntários, 
já imaginava que realizaríamos um trabalho maravilhoso. 
Esse dia fi cou marcado na vida de cada criança e adoles-
cente da Entidade, dos voluntários e na minha. É infi nita-
mente grandioso 
poder proporcio-
nar momentos de 
felicidade para 
aqueles que são 
tão carentes de 
afeto e atenção.”

Amanda Gabriela
Líder do projeto 
A Semente

“A realização do projeto foi de forma inovadora, pois 
assumimos uma responsabilidade conjunta ao Diretório 
Acadêmico de Comunicação (DACAM) formalizando então 
o elo de ligação da Instituição, voluntários e o Diretório 
Acadêmico. A satisfação dos voluntários foi recebida com 
sorrisos e promessas de participações em edições futuras.”

João Pedro Piragibe, Tainah Arrabaça e Bruna de Oliveira
Líderes do projeto Associação Criança Brasil - Dacam

“No dia 17 tivemos um gigante muito grande, que foi a “No dia 17 tivemos um gigante muito grande, que foi a 
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Decanato de Extensão

“Como líder da ação social destaco a importância de tais 
atividades, sublinhando a Universidade Presbiteriana 
Mackenzie como pólo disseminador do trabalho voluntário. 
Por meio de projetos dessa natureza a Universidade firma 
seus propósitos ‘extra-muros’ contribuindo por levar 
cultura, educação e cidadania à sociedade, fortalecendo seus 
princípios e missões sociais também na esfera extensionista.”

Nuncio Theophilo Neto
Líder do projeto Dia Feliz: Criança e Direito ao Lazer

“Nosso objetivo se cumpriu na medida em que todos os 
participantes responderam ao público e transmitiram 
com precisão e clareza informações a respeito dos 
procedimentos e das difi culdades relacionadas ao tema 
da doação de órgãos, dessa forma contribuindo para a 
divulgação da importância da doação, enfatizando que a 
cada doação de órgãos, sete pacientes terminais graves 
ganham a chance de salvar suas vidas.”

Maria Livia Tourinho Moretto
Líder do projeto Doação de Órgãos

“A Coordenação do curso coube aos professores Maria 
Luiza Guarnieri Atik e José Gaston Hilgert. O Curso de 
Extensão contou com total apoio do Decanato de Extensão, 
principalmente da Profa. Dra. Helena Bonito Couto Pereira. 
Todos os professores do Programa de Pós-Graduação em 
Letras participaram como palestrantes, abordando temas 
específi cos de sua área de atuação ou de pesquisa. Avaliação 
do curso pelos alunos por meio de um questionário.”

Maria Luiza Guarnieri Atik
Líder do projeto Curso de Extensão: Língua, Literatura e Ensino

“Mais uma vez foi emocionante liderar este projeto. 
Os voluntários cuidaram muito bem dos animais que 
estiveram na feira, dando muito carinho e fazendo valer a 
pena, mesmo para aqueles que não arranjaram um dono. E 
jamais tínhamos conseguido doar nove animais em um só 
dia, o que realmente superou as nossas expectativas e só 
nos faz ter força para continuar conduzindo este projeto, 
se possível, de uma forma ainda mais atuante, realizando a 
feira não apenas em outubro de cada ano.”

Ana Cristina A P de Carvalho
Líder do projeto Grande Feira de Adoção de Cães 
Abandonados

“É muito gratificante poder realizar os exames, 
liberar o resultado na hora, e poder fazer todos os 
esclarecimentos para diminuir o sofrimento dos 
beneficiários. As crianças participam das atividades com 
muito entusiasmo, contagiante, e quando saímos de lá, 
saímos com a sensação de que ganhamos muito mais do 
que doamos.”

Fatima Maria Motter Magri
Líder do projeto 
Cuidando da Saúde

Fatima Maria Motter Magri

“Foi ótimo realizar este projeto e ver crianças entrando em 
contato com a cultura de uma forma divertida. Todos que 
participaram dessa ação sairam felizes porque, além de 
ajudar as crianças, puderam divertir-se com elas. Quero muito 
realizar outras edições do Fazendo Arte, e vou fazer de tudo 
para que cada vez ele seja melhor e atenda mais crianças.”

Mayra Pontes Maciel
Líder do projeto Fazendo Arte

“Muita correria, preocupação, mas no fi m deu certo! 
Conseguimos conduzir o projeto como esperado e 
contamos com apoio total dos voluntários que mostraram 
não se tratar de números, e sim de pessoas dispostas a 
ajudar o próximo. Ver a felicidade no ônibus na ida para o 
passeio e a mesma felicidade estampada no rostinho das 
crianças ao voltar do passeio do zoológico foi realmente 
motivador e engrandecedor.”

Tatiana Rodrigues de Oliveira
Líder do projeto Extreme Makeover: Ong Edition - Rotaract 

Dia Feliz: Criança e Direito ao Lazer
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“Foi muito prazeroso organizar esta ação. O grupo de apoio 
foi excelente, tanto os docentes como os alunos. Todos 
nós estávamos muito animados e satisfeitos por estarmos 
no Cáritas Santa Suzana. O nosso objetivo foi totalmente 
alcançado, e pudermos observar o quanto as pessoas ali 
presentes são carentes de informações e atenção.”

Ligia Beatriz Lopes Persoli
Líder do projeto Educação e Saúde

Ações desenvolvidas no projeto Esporte Solidário: 

Arrecadação de brinquedos para as crianças benefi ciadas e 
preparação de atividades esportivas para as mesmas.

Ações desenvolvidas no projeto Ações desenvolvidas no projeto Esporte Solidário

“Foi o segundo ano de realização do projeto. No ano 
anterior o volume arrecadado foi maior. A experiência 
mostrou-se novamente maravilhosa e a alegria de quem 
doou foi tônica marcante para o projeto.”

Silvana M Blascovi de Assis
Líder do projeto Fisioterapia Solidária em Barueri e Região

“No dia que fiquei no Hemocentro de São Paulo, me 
emocionei muito ao ver famílias chegando para se 
cadastrarem. Vi que não apenas um amigo muito importante 
para mim poderia ser ajudado, e sim o mundo inteiro, pois 
os bancos são interligados e mais que isso as pessoas ficam 
cadastradas até 60 anos de idade. É um projeto de longo 
prazo e que tenho certeza que ainda vai ajudar a salvar 
muitas vidas! Realmente foi emocionante e não há dinheiro 
que pague a sensação de salvar uma vida.”

Felipe Salarolli de Souza Lopes
Líder do projeto Doadores de Medula Óssea “Este projeto começou há aproximadamente 9 anos, 

como um trabalho social alternativo. Ao longo do 
tempo, fomos conhecendo bem quase todos a quem 
atendemos atualmente. Tornaram-se seres humanos, 
perdendo a condição de invisibilidade tão característica 
aos moradores de rua. Parece que a sociedade fi nge 
não enxergá-los para não resolver o que fazer com 
eles. Nem os albergues dão conta de receber tanta 
gente. Passamos a respeitá-los e certamente estamos 
lentamente aprendendo a valorizar o que possuímos, 
principalmente a família e amizades, deixando de lado as 
coisas irrelevantes. Todas as noites voltamos com muito 
mais do que levamos em aprendizado.”

Thiago Ramos Stellin Malagrino
Líder do projeto Madrugada do Carinho

“O projeto Muralha Cultural é muito gratifi cante, uma 
vez que envolve um elenco de pessoas que apoiam com a 
doação de livros que serão encaminhados a organizações 
que atuam com pessoas carentes e que apresentam a 
vontade de constituir biblioteca para que crianças, jovens e 
adultos possam conhecer o maravilhoso mundo da leitura e 
do conhecimento.”

Esmeralda Rizzo
Líder do projeto Muralha Cultural

Esporte SolidárioEsporte SolidárioAções desenvolvidas no projeto Esporte Solidário

“Foi um trabalho realizado com muito prazer, não só pelo 
líder, mas por todos os alunos, que por seus objetivos 
alcançados, foi muito gratifi cante.”

Horacio Bernardo Rosario
Líder do projeto Aconselhamento Genético - Diabetes
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Decanato de Extensão

“Estão impressos em nossos corações cada sorriso, cada 
lágrima e cada olhar de agradecimento que nos foram dis-
pensados durante esses quatro anos do MV na Instituição 
Lar Mãe Mariana. Agradecemos ao Mackenzie por promo-
ver tão importante ação. Nossa gratidão também à equipe 
responsável pelo MV que nos apoiou durante todo o proje-
to. Nosso agrade-
cimento especial à 
Kristiane Santiago 
por sua dedicação.”

Ana Clelia de Sa
Líder do projeto
Projeto Servo

“Fiquei muito alegre! E tenho certeza que as crianças 
fi caram muito mais.”

Leandro Kei Ogura
Líder do projeto Recicleta

“Foi um projeto muito bom e construtivo, tanto para os 
organizadores (PSICO MACK JR.), como para os próprios 
voluntários inscritos, pois trocamos experiências, como 
procura de estágios e informações sobre entrevistas, perfi s 
de vagas e montagem de currículos.”

Karen Teixeira Buratti
Líder do projeto Ofi cina: Como Montar seu Curriculum

“Foi um projeto muito bom e construtivo, tanto para os “Foi um projeto muito bom e construtivo, tanto para os 

“O impacto deste trabalho é muito positivo porque é 
uma oportunidade, cada vez mais rara, de encontrar 
pesquisadores e agentes de movimentos sociais, 
estabelecer um debate de alto nível sobre questões 
que são relevantes para a vida atual. Além disso, é uma 
oportunidade de demonstrar para a sociedade - com ampla 
visibilidade - as ações que a UPM tem gestado e que, muitas 
vezes, ficam cerceadas pelo universo da academia.”

Thais Fernanda Salves de Brito
Líder do projeto Olhares para a Sustentabilidade

“O curso de Extensão em Distúrbios do Desenvolvimento 
tem alcançado um número significativo de professores 
e educadores das redes privadas e públicas. O curso tem 
possibilitado que os alunos do curso entrem em contato 
com especialistas em Distúrbios do Desenvolvimento, 
possibilitando tirar dúvidas e compartilhar conhecimento 
sobre as dificuldades encontradas pelos professores 
na inclusão de alunos com deficiências e distúrbios. O 
envolvimento de todos os professores do programa 
é contagiante e os alunos ficam bastante motivados a 
continuarem buscando novos conhecimentos.”

Elizeu Coutinho de Macedo
Líder do projeto V Curso de Extensão em Distúrbios do 
Desenvolvimento

“Apesar da chuva que durou todo o dia, fizemos muitas 
coisas como: 115 números em mosaico de azulejos para 
as casas, 20 estencils com os desenhos das flores que 
dão os nomes às vielas da comunidade e 10 nomes em 
mosaico, além das outras atividades como a sala de 
leitura e organização do material para confecção de 
produtos no Projeto Arrastão. Gostaríamos de ter feito 
mais, como foi planejado, mas infelizmente devido 
ao tempo não foi possível, mas colhemos bons frutos 
dessa ação. Conseguimos reunir, além dos voluntários, o 
pessoal da comunidade que se integrou às atividades que 
os beneficiavam, colaborando com o desenvolvimento 
da ação, além dos muitos alunos do Mackenzie que 
compareceram em peso, inclusive alunos da Pós-Graduação 
e de diversos cursos e localidades, mostrando interesse 
pela causa social. Foi muito gratificante ver ao final da ação 
que todos haviam gostado daquele dia e que adoraram ter 
passado por aquela experiência de voluntariado.”

Roberto Moura de Almeida
Líder do projeto Transformando a Comunidade

“A realização desse evento é uma satisfação pessoal de grande 
importância. É o terceiro ano que realizo essa ação e tenho 
muito orgulho em poder oferecer um dia de descontração às 
crianças oferecendo com carinho algo que as satisfará e vê-
las sorrindo e brincando. Vou buscar doações e parcerias e, 
em especial, este ano consegui realizar duas apresentações 
de teatro atraindo a atenção e o sorriso delas. Subir ao palco 
foi umas das realizações mais gostosas que pude sentir.”

Claudia Rodrigues da Silveira
Líder do projeto Solidariedade - Criança Feliz no Presente

responsável pelo MV que nos apoiou durante todo o proje-
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Colaboradores em Ação

18 projetos 
realizados:

• A Semente da Alegria e Esperança 1
• A Semente da Alegria e Esperança 2
• A Semente da Alegria e Esperança 3
• AEJA - Hora da Brincadeira
• AEJA Fazendo o Bem
• Aventura e Solidariedade
• Casa Modelo De Apoio da Criança com Câncer
• Centro Recreativo Fauzi Racy - I.P.M.S.
• Colorindo Vidas III
• CRT - TV do Bem
• Doação de Sangue - Santa Casa de São Paulo
• Futebol em Ação
• Não Deixe o Sonho Morrer IV
• Projeto “COR” - Centro de Orientação à Família
• Projeto Itaci
• Projeto Logística do Bem
• Tudo Novo de Novo - Nosso Lar
• Un-Habitat / Oasis

“Em comemoração ao Dia das Crianças, nós, professores, 
coordenadores e funcionários do AEJA Mack, pensamos 
na elaboração do projeto, a fi m de oferecer aos alunos da 
EMEI Gabriel Prestes um dia especial. Além de proporcionar 
o sorriso em todas as crianças participantes do evento, 
esse projeto possibilitou a oportunidade de vivenciar trocas 
de experiências várias, uma vez que estavam envolvidos 
coordenadores, docentes e discentes do AEJA Mack e 
alunos da UPM, todos engajados em transformar um simples 
sábado em um sábado singular para os alunos da EMEI.”

Rosalia Perrucci Fiorin
Líder do projeto AEJA - Hora da Brincadeira

Mais uma vez os colaboradores do Mackenzie, com seu 
espírito voluntário e altruísta, realizaram projetos e ações 
com os mais diversos enfoques sociais, como saúde, 
educação, entretenimento e esporte. Eles demostraram na 
prática que o bem faz bem e transforma a vida de todos 
que participam e são benefi ciados por ações feitas com o 
simples objetivo de querer ajudar ao próximo.

“Para mim, foi muito importante e muito bom o evento. 
A atuação dos voluntários em se disponibilizar ao 
trabalho voluntário de coração e totalmente voltado às 
coisas boas doadas por Cristo.”

Cleidinei Martins
Líder do projeto Não Deixe o Sonho Morrer IV

“Uma voluntária agradeceu e informou que as orações feitas 
no local foram inesquecíveis em sua vida. Que ainda existe 
pessoas que se preocupam com o próximo e que é de muita 
importância o amor e o afeto dos voluntários com as crianças.”

Voluntária do projeto Não Deixe o Sonho Morrer IV
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Colaboradores em Ação

“Primeiramente agradeço ao Senhor pelo dia que nos 
proporcionou que foi maravilhoso. Não há palavras para 
expressar o que senti nesse dia, vendo no final da tarde as 
crianças felizes e sabendo que plantamos aquilo que é o 
objetivo do nosso projeto: a alegria e a esperança. Agradeço 
a todos os apoiadores e aos voluntários que nos ajudaram 
para que esse projeto fosse um sucesso.”

Maria do Carmo M Rastello
Líder do projeto A Semente da Alegria e Esperança 1

“Não tenho palavras para descrever o que senti. É 
maravilhoso poder dar o que temos de melhor, que é o 
amor, alegria, carinho, compreenção, atenção. Tenho 
certeza de que a semente foi lançada e, mais ainda, que cada 
ano ela é cultivada. Agradeço todo apoio dos voluntários e 
colaboradores que estiveram conosco nessa empreitada. 
Que Deus Abençoe cada um.”

Pamela Pinto de Oliveira
Líder do projeto A Semente da Alegria e Esperança 2

“Pude observar o entrosamento entre os voluntários e as 
crianças. Todos estavam alegres e aproveitaram ao máximo o 
dia lindo. Fiquei satisfeita com o resultado do nosso trabalho.”

Maria Luisa Barbosa
Líder do projeto A Semente da Alegria e Esperança 3

“Falar em doação de sangue é falar em amor, em amor 
incondicional, pois quem doa eventualmente saberá quem 
receberá, mas o simples fato de saber que está fazendo o 
bem, salvando vidas, já é o sufi ciente. Foi muito gratifi cante 
o contato de alguns voluntários que não puderam doar por 
questões de saúde / medicações, solicitando a prorrogação 
do prazo para conseguir realizar a doação.”

Cristina da Silva Naliato
Líder do projeto Doação de Sangue - Santa Casa de São Paulo

“Participei do projeto de doação de sangue e acredito que, em 
poucos minutos, contribuí imensamente para a manutenção 
e recuperação da vida de muitas pessoas. Em suma, esse 
trabalho voluntário de doação de sangue é uma ação que se 
transforma em gesto de compaixão em prol da vida!”

Luciana Rodrigues
Voluntária do projeto Doação de Sangue - Santa Casa de São Paulo

“Pude observar o entrosamento entre os voluntários e as “Pude observar o entrosamento entre os voluntários e as 

“Não tenho palavras para descrever o que senti. É “Não tenho palavras para descrever o que senti. É 

“Foi uma experiência maravilhosa poder contribuir com o 
Itaci mais uma vez, pois tenho visto há oito anos o quão 
difícil é a situação do enfrentamento das famílias buscando 
ajuda para os fi lhos no cambate ao câncer. Com a graça 
de Deus pretendo seguir ajudando semanalmente o Itaci 
como já faço e, dentro das ações do Mackenzie Voluntário, 
continuar a inscrever o Itaci como projeto.”

Sandra Regina B Vargas
Líder do projeto 
Projeto Itaci 
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“Eu me senti gratifi cada pelo engajamento dos alunos 
do AEJA Mack, que se sentiram desafi ados a colaborar e 
participar de forma ativa no Mackenzie Voluntário. Dedicaram 
o seu tempo com suas habilidades técnicas, tais como 
cabeleireiras, manicures, aulas de dança, pintores e artesãos. 
Considerando também o envolvimento dos professores, os 
quais se dedicaram e se compromissaram para que tudo 
corresse da melhor maneira possível. E os funcionários do 
AEJA Mack que cooperaram com muito empenho.”

Paula Pina Cabral Bicudo Conti
Líder do projeto AEJA Fazendo o Bem

“A consulta à instituição foi feita, o desafio foi lançado, os 
voluntários atenderam, a captação foi feita, a instituição foi 
atendida. Atendemos o nosso objetivo. Tivemos dificuldade 
para cadastrar o projeto em razão de pouca adesão dos 
voluntários. Mas nada inviabilizou a ação.”

Marcos de Paula
Líder do projeto 
Aventura e Solidariedade

“É a segunda vez que faço uma ação desse tipo nessa casa 
e tenho certeza de que mais voluntários irão participar 
desse projeto durante o ano e principalmente no próximo 
Mackenzie Voluntário, pois todos entenderam que é muito 
importante ajudar o próximo. O dia foi ótimo e no ano que 
vem será melhor, eu garanto.”

Silvio Cesar de Souza
Líder do projeto Casa Modelo de Apoio da Criança com Câncer

No dia da visita a emoção 
foi enorme. Encontrei um 
ambiente simples, porém 
muito acolhedor. Gente 
disposta a trabalhar em 
prol das crianças que eram 
retiradas do seio da família 
por decisão da Justiça. A 
Casa Abrigo fi ca num lindo 
sobrado no Bairro de Santa 
Terezinha - Santana - SP. Apresentei, então a solicitação 
ao Mst. Parcival Módolo, Coordenador da Divisão de 
Arte e Cultura do Mackenzie que aprovou a inscrição do 
PROJETO COR como ação no MV 2009. Muito trabalho a 
partir daí... campanha de conscientização do novo projeto, 
arrecadação de materiais, inscrições de voluntários etc. 
Foi gratifi cante participar de tal ação. Ver que o outro é 
igual a mim, porém, com maiores necessidades é algo 
que devemos buscar sempre. Que Deus, em sua graça e 
misericórdia, retribua a cada voluntário na medida de suas 
necessidades.” 

Clério Marcos Batista Vieira
Líder do projeto Projeto COR - Centro de Orientação à Família 

“É a segunda vez que faço uma ação desse tipo nessa casa “É a segunda vez que faço uma ação desse tipo nessa casa 

“Eu me senti gratifi cada pelo engajamento dos alunos “Eu me senti gratifi cada pelo engajamento dos alunos 
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Colaboradores em Ação

“Este é o quarto ano consecutivo que lidero um projeto no 
Mackenzie Voluntário! A cada ano eu percebo que, quando 
temos a intenção de ajudar ou de colaborar com as pessoas 
mais necessitadas, eu é quem sou abençoada e aprendo 
com cada pessoa que é benefi ciada através da gratidão, 
através do olhar puro de uma criança. Enfi m, mais uma vez 
percebemos que melhor é dar do que receber.”

Marcia Nubia Araujo Vieira
Líder do projeto Colorindo Vidas III

“No dia 24 de outubro de 2009 em período integral, o projeto 
Futebol em Ação fez parte do Mackenzie Voluntário com 
o tema: o bem faz bem e transforma. Com a modalidade 
futebol e atendendo os adolescentes da Comunidade do 
Jardim das Vertentes em São Paulo, o projeto surpreendeu 
as expectativas. 

No início do dia houve apresentação de judô, de dança e 
no período vespertino o futebol com diversos amistosos. A 
comunidade ajudou muito o evento, cada família contribuiu 
com um alimento e juntos participaram da maior integração 
do bairro em 2009. Alugamos um pula-pula, sucos foram 
distribuídos o dia inteiro, pipoca, algodão doce e muito mais.

Como líder do projeto, mais um ano satisfatório e 
comprometendo-me em 2010. Agradeço à Gerência de 
Responsabilidade Social e Filantropia do Mackenzie por 
toda iniciativa do projeto Mackenzie Voluntário.”

Luiz Henrique Ribeiro
Líder do projeto Futebol em Ação

“Por estar na posição de líder, acompanhei a distância a ação 
dos mackenzistas (inscritos e não inscritos no Mackenzie 
Voluntário) em três locais: Jardim São Carlos, V. Maria Elisa 
e V. Itororó. No Morro Grande, Brasilândia, a comunidade foi 
mobilizada em passeata pela ONG Sou da Paz.”

Denise Antonucci
Líder do projeto Un-Habitat / Oasis

“Iniciativa é um ato de personalidade, alguns têm, outros 
estão em busca, mesmo assim todos nós somos capazes 
de organizar e compartilhar um pouco do nosso tempo em 
prol do próximo, mesmo que este esteja distante. Para isso 
tornar real tal façanha depende do seu querer fazer.”

Fabio Silva Santos
Líder do projeto Tudo Novo de Novo - Nosso Lar

“Iniciativa é um ato de personalidade, alguns têm, outros “Iniciativa é um ato de personalidade, alguns têm, outros 
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TV do Bem

“O Mackenzie Voluntário é uma 
ótima oportunidade para se reunir 
um exército de servos do bem 
com o intuito de alvejar o próximo 
com carinho, tolerância, alegria, 
bondade, paz e muito amor. É uma 
experiência transformadora!”

Agenor Braga Nascimento
Gerente do Centro de Rádio e 
Televisão (CRT)

“A programação especial do projeto ‘TV do Bem’, do CRT 
foi transmitida ao vivo no Canal Universitário de São Paulo 
e pela internet, das 9h30 às 17h30 do dia 17 de outubro. Pelo 
segundo ano consecutivo, contou com a participação do 
apresentador Rev. Jr. Vargas que ao longo do dia ancorou 
as entrevistas e a plateia do estúdio da TV Mackenzie, no 
prédio da CCL (Centro de Comunicação e Letras).

Neste ano, a novidade foi a divisão temática. Foram três 
blocos para discutir questões ligadas à ‘Sustentabilidade 
e Meio Ambiente’, ‘Doação’ e ‘Inclusão Social pelo 
Esporte’. Para isso, foram convidados professores da 
casa e especialistas para o debate. Participaram também 
da abertura Dr. Manassés Fonteles, reitor da UPM, Dr. 
Pedro Ronzelli Jr., vice-reitor, Dr. Adilson Vieira, diretor 
presidente do IPM e o Rev. Marcos Serjo, coordenador do 
MV e da Gerência de Responsabilidade Social e Filantropia 
do Mackenzie. Entre as entrevistas, foram exibidas diversas 
reportagens sobre ações realizadas em São Paulo e em 
diversas cidades do Brasil no mês de outubro.

Pelo segundo ano, foi realizado o formato ‘programa de 
auditório’ com sucesso. A participação da plateia 
tem sido o fator diferencial. Para o 
ano que vem, o projeto pretende 
aumentar ainda mais a interatividade. 
Serão introduzidas ferramentas de 
internet e ligações telefônicas além 
de jogos e apresentações artísticas.”

Daniel De Thomaz
Supervisor de Televisão do CRTFoto: Rev. Jr. Vargas, apresentador da TV do Bem

com carinho, tolerância, alegria, 
bondade, paz e muito amor. É uma 
experiência transformadora!”experiência transformadora!”

Agenor Braga Nascimento
Gerente do Centro de Rádio e 
Televisão (CRT)
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TV do Bem

Abertura do Programa TV do Bem 
Foto (da esquerda para a direita): Prof. Dr. Pedro Ronzelli Júnior, 
Prof. Dr. Manassés Claudino Fonteles, Dr. Adilson Vieira e Rev. 
Marcos Antonio Serjo da Costa

Abertura do Programa TV do Bem Abertura do Programa TV do Bem 

Debate - Sustentabilidade e Meio Ambiente
Foto (da esquerda para a direita): Marcos Franqui Custódio - 
Associação A Rocha Brasil, Prof. Petrônio De Tilio Neto - Centro 
de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA), Prof. José Carlos Masciotro 
- Escola de Engenharia e Profa. Thaís Fernanda Salves de Brito - 
CCSA, ambos da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Debate - Doação de orgãos
Foto (da esquerda para a direita): Dr. Flávio Galvão - Médico 
especialista em transplantes, Camila Hinshing Fernandes - ONG 
Ameo, Lilian Schwed Razaboni - Hemocentro Santa Casa e Profa. 
Dra. Maria Lívia Tourinho Moretto - Centro de Ciências Biológicas e 
da Saúde (CCBS) da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Debate - Esportes inviduais 
Foto (da esquerda para a direita): Lucas Ito - para-atleta de natação, 
Miriam Minakawa - atleta de judô, Krikor Sevag Mekhitarian - 
atleta de xadrez e Daniel Dias - para-atleta de natação

Debate - Esportes coletivos
Foto (da esquerda para a direita): João Roberto Basílio - ex-
jogador de futebol, Fabíola Almeida de Souza - jogadora de vôlei 
- Pinheiros / Mackenzie e Serginho Chulapa - auxiliar técnico do 
Santos e ex-jogador de futebol
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A Solidariedade pelo Brasil - Espírito Santo 

“Admito certo nervosismo e ansiedade no dia do primeiro 
Mackenzie Voluntário em Baixo Guandu. Queria que tudo 
desse certo. Logo pela manhã ministrei aos voluntários a 
importância do gesto maior de todos eles: o voluntariado. 
Não há dúvida que as ações de um homem podem ser os 
melhores indicadores de seus princípios. Se estávamos 
ali, prontos para servir, o princípio que ecoaria nos 
gestos de amor dos voluntários fora: O BEM FAZ BEM 
E TRANSFORMA. Creio que nossos objetivos foram 
alcançados. Estou muito feliz. O bem não somente me fez 
bem, mas me transformou mais um pouco; transformou 
nossos voluntários. Como disse E. H. Chapin: toda ação de 
nossa vida toca alguma corda que vibrará na eternidade.”

Ângelo Vieira da Silva
Líder do projeto Dia do Mackenzie Voluntário em Baixo Guandu

“Foi gratifi cante trabalhar e ser um voluntário pra fazer o 
bem a todos, foi um momento maravilhoso, onde pudemos, 
com aquela comunidade, aprender a compartilhar um pouco 
da nossa felicidade. Nesse evento podemos ver a união dos 
irmãos, a comunhão e o amor ao próximo, podemos ver 
DEUS movendo e agindo também em nossa Igreja, uma 
Igreja viva e efi caz. DEUS me abençoou ricamente como 
líder desse evento e, como voluntário da obra de DEUS, fui 
muito abençoado com esse projeto. Que DEUS abençoe 
a vida daqueles que não deixam esse projeto morrer. 
Agradecemos a todos que colaboraram para esse evento 
ser realizado com sucesso para honra e glória de DEUS.”

Edimilson Pereira
Líder do projeto Rua da Alegria - Barra de São Francisco

“Agradecemos ao nosso Deus por nos dar um coração 
voluntário e proporcionar momentos abençoadores durante 
todo o evento. À Igreja Presbiteriana Manancial, bem como 
a todos os voluntários, que há cinco anos têm nos ajudado 
na realização deste projeto com muito afi nco. Ao Instituto 
Presbiteriano Mackenzie, por ter aprovado o nosso projeto e 
por não ter medido esforços em nos apoiar com todo carinho 
e dedicação, certos de que o bem faz bem e transforma.”

Silma Alves Nascimento
Líder do projeto Rua da Alegria - São Mateus

“Sinto-me privilegiado em ter participado deste dia, e que 
dia! Lideramos uma equipe que trabalhou antes, durante 
e depois do projeto, e o resultado não poderia ser mais 
recompensador por vermos os objetivos alcançados. 
Seria pragmático demais, se pensássemos apenas em 
resultados, pois vi crianças pobres sorrindo, brincando, 
pulando, aprendendo, comendo, vivendo sua infância com 
algumas coisas que deveriam ser comuns a todas elas num 
curto tempo. Isso pra mim foi o mais importante.”

Fabio Cicley Santos Cruz
Líder do projeto São Domingos do Norte Fazendo o Bem

“Agradecemos ao nosso Deus por nos dar um coração “Agradecemos ao nosso Deus por nos dar um coração 

“Foi gratifi cante trabalhar e ser um voluntário pra fazer o “Foi gratifi cante trabalhar e ser um voluntário pra fazer o 

“Sinto-me privilegiado em ter participado deste dia, e que 
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A Solidariedade pelo Brasil - Bahia

“Para mim foi demais trabalhar neste dia com a 
congregação tão pequena, mas que lutou para o 
trabalho ser tão grande. Eu quero agradecer ao apoio 
do Mackenzie nesse investimento. Sabemos que é 
muito difícil, mas valeu a pena para nós principalmente 
para mim, que foi o meu primeiro Mackenzie Voluntário. 
Já estamos projetando o Amém 2010 e contamos com 
o apoio de vocês para a realização desse evento. 
Também agradecemos pelo carinho e atendimento 
da irmã Cristina e da irmã Helen. Obrigado pela 
compreensão. Foi uma grande experiência saber que 
pessoas tão simples se doaram por esse projeto.”

Carlos Santos Da Silva
Líder do projeto Amém - Mata de São João

“É formidável ver a solidariedade das pessoas que se 
mobilizam para, de todas as formas, ajudar nesse tipo de ação. 
Tivemos um grupo bom de voluntário que se disponibilizou 
muito antes do evento e principalmente durante a ação para 
doar mais de 10 horas de serviço voluntário, sempre com 
muita dedicação e amor. Os benefi ciados da comunidade 
local, no caso Parque das Mangabas em Camaçari, fi caram 
muito agradecidos pelo desenvolvimento do trabalho.”

Hélcio Azevedo de Queiroz Junior
Líder do projeto Dia de Ação Social - Lauro de Freitas

Ações desenvolvidas: 60 atendimentos médicos com 
distribuição de remédios; atividades recreativas para 250 
crianças; 40 cortes de cabelo; 30 digitações de currículo; 
distribuição de 100 livretos sobre edifi cação civil; 100 
doações de roupas e sapatos; 100 medições de pressão e 
glicemia; 30 orientações nutricionais; palestra sobre saúde 
da mulher e prevenção DST.

“Algumas coisas devemos destacar: a disposição e 
satisfação do voluntário e a oportunidade que lhe é dada 
para compartilhar suas habilidades. Outro fator importante 
é a forma como o Mackenzie Voluntário vem evoluindo em 
nosso município e caindo na graça de todos.”

Paulo Santos Terra Nova
Líder do projeto Mackenzie Voluntário - C.P. Augusto Galvão
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“Desenvolver o MV é sempre uma benção! Despertar 
nas pessoas esse sentimento de realização pessoal, de 
serviço abnegado, de utilidade é gratifi cante. Fomentar 
o protagonismo juvenil e o empoderamento de jovens e 
adolescentes faz com que vislumbremos dias melhores pra 
nossa juventude. O MV tem ganhado proporções cada vez 
maiores em nosso município e sei que temos contribuído 
para que as comunidades em especial desenvolvam esse 
senso de pertencimento, de valorização de sua cultura, 
de seus valores e de seu potencial. Sinto-me honrada em 
poder contribuir para que nosso município seja cada vez 
mais solidário e as pessoas cada vez mais humanas.”

Olindina Almeida Gama da Costa
Líder do projeto Comunidades do Bem - Roçadinho

“A cada ano em que nos envolvemos com a comunidade 
que está à nossa volta, percebemos a importância de nos 
aproximar daqueles que chamamos de nosso próximo. A ação 
é importante porque nos aproxima e próximos percebemos 
o quanto as pessoas carecem de algo mais da nossa parte.”

Valtenor Dourado Morais
Líder do projeto Projeto Betânia Solidária - Irecê

“O Mackenzie Voluntário proporcionou-nos muita 
satisfação em perceber a adesão dos membros e 
apoio relevante do Conselho da Igreja. Além disso, 
observamos a participação intensa da comunidade, a qual 
demonstrou satisfação e contentamento com os serviços 
prestados. O objetivo foi alcançado, a comunidade foi 
benefi ciadamente atingida, a Igreja teve a oportunidade 
de abrir suas portas à população local e também usufruiu 
da comunhão interna entre os irmãos.”

José Luiz Correia Pinto
Líder do projeto Projeto Vem Viver - Salvador

“O MV 2009 na cidade de Itabuna saiu além do que eu 
esperava. Fui surpreendido pelo desprendimento e amor 
dos voluntários em nossa cidade. Então valeu a pena. 
Espero que Deus me dê a graça de em 2010 continuar 
executando o projeto Mackenzie Voluntário.”

Humberto Ferreira Costa
Líder do projeto Servindo e Transformando Vidas

“O Mackenzie Voluntário proporcionou-nos muita “O Mackenzie Voluntário proporcionou-nos muita 
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“O trabalho foi extremamente gratificante porque as 16 ações 
realizadas alcançaram muitas crianças, adolescentes, jovens e 
adultos pertencentes a variados grupos sociais da cidade e de 
comunidades vizinhas. Certamente foi uma experiência muito 
positiva e gratificante para todos os participantes. Esperamos 
que a cidade de Patrocínio possa contar novamente com 
essas e outras ações voluntárias em outras oportunidades.”

Selalhy Rodrigues
Líder do projeto Ações que Fazem Bem e Transformam - 
Patrocínio 2009

“Louvamos a Deus pela graça de nos doarmos em benefício 
do próximo. Mais que a mera ortodoxia, a população espera 
da Igreja uma postura prática coerente com sua fé proclamada 
com os lábios. O bem faz bem e realmente transforma.”

“É necessário agir e desenvolver ações que realmente 
ajudem os que são mais necessitados. Fazer o bem além de 
ser uma tarefa transformadora é também um prazer.”

Rodrigo Geraldo da Silva e Luciana Comitre e Silva
Líderes do projeto O bem faz bem e transforma Mutum

“Vejo que este projeto tem uma grande aceitação pela 
sociedade e que conseguimos mostrar às pessoas que 
somos pessoas normais, mas temos um diferencial, que 
é a palavra de Deus em nossos corações, que através de 
nossas ações demonstramos amor pelo nosso próximo 
como Jesus nos ensinou. É um trabalho muito árduo mas 
muito compensativo.”

Rogério Garcia Caetano
Líder do projeto Iturama Praticando o Bem

A Solidariedade pelo Brasil - Minas Gerais

“O trabalho foi extremamente gratificante porque as 16 ações “O trabalho foi extremamente gratificante porque as 16 ações 

“Foi animador e inspirativo ver as equipes desenvolvendo 
suas atividades com alegria, competência, motivação 
e força de vontade. O projeto atingiu seus objetivos 
propostos e tem trazido desdobramentos até o 
momento que nunca imaginava. A Igreja caiu na graça e 
na simpatia da cidade.”

Carlos Alberto Dias
Líder do projeto Caxambu Fazendo o Bem

Líder do projeto Líder do projeto 

“O trabalho foi extremamente gratificante porque as 16 ações “O trabalho foi extremamente gratificante porque as 16 ações “O trabalho foi extremamente gratificante porque as 16 ações “O trabalho foi extremamente gratificante porque as 16 ações 
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A Solidariedade pelo Brasil - Pernambuco

A Solidariedade pelo Brasil - Santa Catarina

Atividades desenvolvidas no dia 10.10.2009: 

Cidade de Garanhuns: 1- Rali Pedagógico: 1.600 alunos da rede 
pública municipal passaram um dia inteiro no Colégio XV de 
Novembro com atividades culturais, esportivas e educacionais 
visando motivar os alunos de baixa renda a acreditar na educação 
como o plano para uma melhor qualidade de vida no futuro; 
2 - Templo da I.P. Filadélfia: teatro, música, gincanas de talentos, 
recreação monitorada, atendimentos médicos e odontológicos 
e inclusão digital atenderam cerca de 750 crianças do bairro; 
3 - Templo da I.P. Heliópolis: oficinas de artesanatos, palestras 
para jovens, recreação para crianças carentes;

Cidade de Canhotinho: passeata Jovens sem drogas, palestras 
nas escolas e distribuição de literatura de combate às drogas;

Cidade de Caruarú: mais de 300 crianças foram beneficiadas 
com as ações voltadas para cultura, lazer e saúde; 

Cidade de Recife: todas as ações foram voltadas para cidadania: 
assessoria jurídica, atendimentos médicos e odontológicos, 
oficinas da beleza e muito mais.

Rev. Mariano Alves Junior
Líder do projeto Pólo Pernambuco Solidário

Atividades desenvolvidas no dia 10.10.2009: 

Cidade de Canhotinho:Cidade de Canhotinho: passeata Jovens sem drogas, palestras  passeata Jovens sem drogas, palestras 

Ações desenvolvidas: ao todo, participaram 60 voluntários. 
Foram utilizados quatro containers para servir de base de 
operações e locais para o desenvolvimento de trabalhos com 
crianças. Um deles foi utilizado para corte de cabelo e manicure. 
Nas três barracas usadas, foram realizadas consultas médicas, 
medições de pressão arterial, testes de glicose, doação de 
mudas de plantas, filhotes de cão, peças de roupa, consultas 
jurídicas, avaliações nutricionais, distribuídos 1.500 impressos 
de vários temas: religiosos, informativos nutricionais, direito 
do consumidor, união estável, investigação de paternidade, 
registro de nascimento, separação e divórcio e informações 
homeopáticas. Uma das barracas foi dedicada exclusivamente 
para oficinas de artes para crianças. Também, cerca de 50 
crianças (por causa da chuva) desfrutaram de brinquedos: 
tobogan (inflável), piscina de bolinhas e cama elástica. Foram 
distribuídos pacotes de pipoca para as crianças.

Apesar da chuva fina, foi a melhor edição do Mackenzie 
Voluntário. Tivemos um número de voluntários 20% superior ao 
inscrito. Todos manifestaram grande satisfação no término do 
evento.”

Jair de Almeida Júnior
Líder do projeto O Bem Faz Bem e Transforma - Itajaí
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A Solidariedade pelo Brasil - Rio de Janeiro

“Contamos com a presença de 86 voluntários, sendo 16 
da Associação Grupo de Apoio à Comunidade de Mesquita 
Brigada Mirim e dez do Salão Luzes de Nova Iguaçu. 
Tivemos um total de 338 atendimentos: foram feitas 48 
verificações de glicose, 17 preventivos, 16 exames de vista 
e cirurgia; 64 verificações de pressão arterial, 32 cortes 
de cabelo, 48 limpezas de pele, 41 aplicações de flúor e 
doações de escovas, 53 encaminhamentos para primeiro 
emprego de adolescentes de 12 a 17 anos, confecção de 18 
R.G.s e 325 doações de peças de roupas.”

Flavio Muniz de Oliveira
Líder do projeto Ação Social

“Experiência única, maravilhosa, 
onde o paciente passa a ser aquele 
que ajuda a pessoa dita saudável a 
entender melhor esse mundo, dando 
uma verdadeira lição de vida àqueles 
que lá trabalharam voluntariamente 
e muito felizes.”

Silvia Dias
Líder do projeto Ajude Alguém a Ser Feliz

“Como líder, agradeço a oportunidade que o Instituto 
Presbiteriano Mackenzie nos dá, através do Mackenzie 
Voluntário, em manter contato com entidades que 
necessitam de integração.”

Nilton Gonçalves
Líder do projeto 
Amor aos Idosos

“Foi muito gratificante observar a solidariedade dos 
voluntários. Este é, de fato, um projeto relevante.”

Carlos Cesar Ferreira Vargas
Líder do projeto Doe Sangue - Doe Vida

“Creio que mais uma vez criamos oportunidade de, 
através do contraste entre mundos, perceber não só a 
crueza das políticas formais aplicadas à sociedade como 
um todo, mas, principalmente, pudemos refletir sobre 
nossas próprias práticas do dia-a-dia e avançar no exercício 
de afastar preconceitos e fobias, tão prejudiciais a todos 
nós. Creio que aprendemos muito na Vila Mimosa e em 
consequência, nos tornamos mais humanos. Esse foi um 
dos principais objetivos do projeto.”

Maria Manuela Alves Maia
Líder do projeto Mimadas ou Mimosas... Mulheres!

“Contamos com a presença de 86 voluntários, sendo 16 “Contamos com a presença de 86 voluntários, sendo 16 

“Experiência única, maravilhosa, 
onde o paciente passa a ser aquele 
que ajuda a pessoa dita saudável a 
entender melhor esse mundo, dando 
uma verdadeira lição de vida àqueles 
que lá trabalharam voluntariamente 
e muito felizes.”

Silvia Dias
Líder do projeto 
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“Em meio ao vai-e-vem que vivenciamos na sociedade atual, 
nos breves espaços de tempo que tive, pude contemplar 
a boa vontade que existe nas pessoas, percebi que há o 
interesse de participar e desenvolver projetos como o MV, 
mas as exigências que a vida nos impõe, fazem com que tais 
ações fiquem em 2º plano e assim deixamos de dar o carinho 
e a atenção que esses pequeninos necessitam. A divulgação 
do projeto foi de suma importância para alcançar o sucesso 
desejado, pois, como algumas pessoas não sabiam como 
tomar iniciativa, levamos a elas todas as características do 
nosso projeto e a facilidade para fazerem suas doações.”

Fabiana de Lima Souza e Luzia Karoline
Líder e Apoiadora do projeto 
Criança Feliz!

“Particularmente gostei muito da iniciativa. Eu não conhecia 
este projeto (Mackenzie Voluntário) e acho extremamente 
relevante à sociedade.”

Aline de Souza
Líder do projeto Jovens Capacitados

“A cada ano, novas experiências se somam ao projeto. 
Este ano, particularmente, escrevemos algumas cartas 
atendendo a pedidos de mulheres desesperadas que 
querem melhorar de vida e oferecer a seus filhos uma vida 
mais digna. Impressionaram-nos alguns depoimentos, e 
os voluntários do projeto se envolveram de tal forma que 
continuarão mobilizando-se para proporcionar um Natal 
melhor àquelas crianças que lá vivem. Foi muito bom e 
gratificante. Até o próximo ano.”

Rosa Maria Botelho do Amaral
Líder do projeto Escreva uma Carta “Central do Brasil”

“Entendo que as ações voluntárias são importantíssimas 
para que o ensino universitário cumpra sua missão social, 
possibilitando aos docentes e discentes desenvolver 
ações solidárias, buscando contribuir para a inclusão 
social. Neste ano, tivemos a oportunidade de uma grande 
confraternização entre os participantes dos vários projetos, 
de forma que percebo o estímulo dos alunos e professores 
para dar continuidade aos projetos.”

Isabella Franco Guerra
Líder do projeto Núcleo da Cidadania

“Trabalho maravilhoso de se fazer e que terá um retorno 
no futuro para toda a sociedade. Um mundo com menos 
violência e pessoas mais humanas. Apesar das barreiras (o 
projeto foi adiado por duas vezes) e quase não se cumpriu, 
mas Deus está diante de tudo.”

Elisangela de Azevedo
Líder do projeto Ressocializar sem Preconceito

“Particularmente gostei muito da iniciativa. Eu não conhecia 

Líder e Apoiadora do projeto Líder e Apoiadora do projeto 

“Em meio ao vai-e-vem que vivenciamos na sociedade atual, “Em meio ao vai-e-vem que vivenciamos na sociedade atual, 
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“Trabalho muito importante tanto para os voluntários 
e líderes do projeto como também para a comunidade. 
Foi um projeto muito exaustivo pela sua proporção, mas 
que recompensa quando o planejado sai corretamente e 
quando percebemos a satisfação da comunidade.”

Bruna Souza de Azevedo
Líder do projeto Abrace Eldorado

“Contemplar nosso trabalho sendo coletado mentalmente 
por gente jovem, inteligente e formadora de opinião, faz-nos 
pensar na responsabilidade que assumimos, todos os dias, 
para realizar, cada vez melhor e mais abrangentemente, nossa 
parcela de comprometimento pessoal e social com a causa de 
contribuir para uma era de justiça, isonomia e igualdade de 
direitos entre homens e mulheres que ainda não conhecem 
seu valor, seu lugar e sua missão no mundo de hoje. Agradeço 
pela oportunidade de ter vivido este momento.”

Edwiges Lucia Horvath
Líder do projeto Associação Fala Mulher

“O bate-papo realizado neste dia foi muito estimulante 
para todos. Concluimos neste evento que todos devem 
estar permanentemente em estado de up grade (expressão 
utilizada na informática que indica que a máquina recebe 
aperfeiçoamentos tornando-a melhor e mais atualizada) 
para acompanhar os avanços tecnológicos.”

Sergio Luiz Mendes dos Santos
Líder do projeto As Profi ssões do Futuro / Futuro das 
Profi ssões

“Só quem realmente participa de uma ação como esta pode 
sentir de verdade o que é poder levar alegria e diversão a 
crianças com necessidades especiais. Fico muito grato por 
conseguir alcançar o objetivo pelo quarto ano consecutivo 
com o Centro Social Fé e Alegria, promovendo um dia de 
muita felicidade com crianças maravilhosas.”

Elias Antonio Zadeh Mitre
Líder do projeto A Alegria Faz a Diferença

A Solidariedade pelo Brasil - São Paulo

Profi ssões
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“Como trabalho na organização, para mim esta ação é de 
suma importância e nossa dedicação se faz necessária.”

Noemi Bonini Flores
Líder do projeto Dia do Amigo Idoso

“Faço trabalho social há alguns anos e a cada ação aprendo 
e fi co satisfeito de poder ajudar alguém e fazer outras 
pessoas aprenderem a ajudar. Temos tantas coisas (roupa, 
comida, assistência médica, carro etc) e chegamos a uma 
cidade onde as pessoas não tem a mínima condição de 
vida. É triste saber que existe tanta desigualdade, mas é 
ótimo saber que podemos ajudar o próximo. Deus abençoe 
a cada jovem que ajudou e o Mackenzie que também nos 
deu muita força!”

Tiago Müzel Rentes
Líder do projeto Missão Plantar - Canas

“Sou voluntária na ONG Futebol de Rua há três anos e tivemos 
a sorte de encontrar voluntários onde a preocupação era de se 
doar e ajudar o próximo. Por este motivo tivemos um grande 
evento, todos deram o máximo de si. O evento transcorreu 
de maneira agradável e houve uma grande integração entre 
os voluntários e os participantes. Não tenho a menor dúvida 
de que a ONG participará do MV 2010, pois o retorno que se 
tem com ações deste tipo é muito gratificante, ter pessoas 
solidárias ao teu lado, ver crianças se divertindo com sorriso 
estampado no rosto não há preço.”

Tatiana Marcelino Nunes
Líder do projeto ONG Futebol de Rua - Craques por Natureza

“Poder fazer alguma coisa pela qualidade de vida dos 
adolescentes, poder ajudar no seu ingresso numa sociedade 
perversa e competitiva, embutir neles responsabilidades, 
desenvolver neles vínculos fraternais, é uma atividade que 
paga o meu salário por um milhão de anos.”

Jonas Costa de Aquino
Líder do projeto UPA - Jogos Olímpicos de Adolescentes 
Presbiterianos

“Poder fazer alguma coisa pela qualidade de vida dos “Poder fazer alguma coisa pela qualidade de vida dos 

“Sou voluntária na ONG Futebol de Rua há três anos e tivemos “Sou voluntária na ONG Futebol de Rua há três anos e tivemos 
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“Evangelização & Ação Social são parceiras e de fato devem 
caminhar juntas. Através delas, preconceitos e conceitos 
podem ser quebrados e a dinâmica do diálogo pode ser 
surpreendente. No contexto onde vivemos, devemos 
como cristãos soar nossa melodia contra os desmandos 
e injustiças sociais que são tão comuns. Se assim não 
fi zermos, não fi quemos surpresos quando a sociedade 
tapar os ouvidos para a nossa mensagem.”

Edivaldo Falsetti
Líder do projeto O Bem faz Bem e Transforma - Alto Tietê: 
Suzano II

“A realização deste projeto em nossa comunidade, por 
meio de nossa Igreja, foi muito gratifi cante, pois além de 
podermos servir aos moradores da localidade, também 
foi muito importante para que os voluntários se sentissem 
úteis, renovando esperanças de que podemos servir de 
muitas maneiras, especialmente com o apoio material que 
nos foi dado pelo Mackenzie.”

Valter Alcantara de Souza
Líder do projeto O Bem Faz Bem e Transforma Alto Tietê - 
Itaquaquecetuba

A Solidariedade pelo Brasil - São Paulo

“Como líder do projeto fi quei feliz 
em ver que as pessoas que foram 
atendidas saíram satisfeitas e 
com a dignidade refeita. É sempre 
bom trabalhar com este projeto 
desenvolvido pelo Mackenzie por 
causa da estrutura já montada, assim 
como a credibilidade da instituição.”

Jorge Corrêa dos Santos Filho
Líder do projeto O Bem Faz Bem e 
Transforma - Alto Tietê: Poá / Itaqua

“Para a glória de Cristo nossos objetivos foram atingidos. 
O que fortemente me alegrou foi a conectividade dos 
voluntários com as ações, além disso, a receptividade dos 
municipes quanto às mesmas. Esperamos melhorar ainda 
mais nossa excelência no serviço cristão mostrando ao 
mundo que o bem de fato faz bem. Um forte abraço e muito 
obrigado pela oportunidade de crescer um pouco mais.”

Vagner João Paiva Ferreira
Líder do projeto O Bem faz Bem e Transforma com Ação - 
Presidente Prudente

“Avalio a ação como muito positiva, no sentido de que trouxe 
à população benefícios que normalmente são anseios, 
vindos de uma forma voluntária, ou seja, sem nada em troca. 
Confesso que a responsabilidade pesa muito, quando nos 
deparamos com uma multidão de pessoas movimentando-se 
de lá para cá, criando em nós uma enorme preocupação com 
a segurança pessoal de cada um, assim como o desejo de que 
nenhuma atividade tenha consequência fora da planejada.”

Jorsé Antonio Lazzari
Líder do projeto O Bem Faz Bem e Transforma - Alto Tietê: 
Suzano I

“Para a glória de Cristo nossos objetivos foram atingidos. “Para a glória de Cristo nossos objetivos foram atingidos. 

“Avalio a ação como muito positiva, no sentido de que trouxe “Avalio a ação como muito positiva, no sentido de que trouxe 
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“Sou uma líder escolhida por ‘Deus’, para fazer o bem e 
transformar este mundo a cada dia. Sei que renasci após um 
AVC sofrido em 2001, não foi em vão que me recuperei e hoje 
estou aqui para dirigir e realizar este projeto Dia Feliz todos 
os anos da minha vida. Agradeço do fundo do meu coração a 
todos que acreditaram em mim e a todos do Mackenzie. Espero 
poder continuar contando com vocês.Deus os abençoe!”

Andréa Pádua
Líder do projeto Dia Feliz

“O planeta é um barco. E estamos todos dentro dele, 
causamos um furo no casco deste, continuamos navegando, 
até quando? Quando percebermos que a natureza não é 
poste. Espero que essa percepção não seja tarde demais, 
porque se esse barco afundar, todos nós iremos naufragar 
juntos. Mas o que me concede forças para continuar a 
defender o meio ambiente, é a dedicação e alegria dos 
voluntários que trabalham por um mundo melhor.”

Félix Rocha
Líder do projeto Quem Ama Arboriza...

“Ao desenvolver o trabalho de ação social verificamos o quanto 
é necessário nos aprofundarmos na preocupação com a vida 
como um todo. Tivemos oportunidade de encontrar pessoas 
que estão carentes tanto de auxílio material quanto espiritual 
e oferecer nossa solidariedade e apoio em ambas as carências. 
O trabalho com as crianças foi muito gratificante, onde 
tivemos a alegria de vê-las participando das brincadeiras, e em 
momentos especiais, grande parte delas demonstraram o seu 
comprometimento com valores cristãos. Os 765 atendimentos 
na área social foram gratificantes e pudemos ver a alegria dos 
voluntários, confirmando que fazer o bem faz bem.”

Paulo Mastro Pietro
Líder do projeto
Zona Leste Tem Jeito

“Nossa ação reforçou o que começamos a trabalhar no ano 
passado; conscientização da população sobre a preservação 
do meio ambiente através do descarte correto de pilhas 
e baterias de celulares. Neste ano usamos uma estratégia 
que consideramos mais eficiente para chamar a atenção da 
população. Organizamos com a colaboração do CER (Centro 
Recreativo Educacional) Parque São Vicente III, uma grande 
passeata pela Paz e saudação a chegada da primavera. Enquanto 
a população apreciava a bela fanfarra do CER e o imponente 
cão de guarda municipal, os voluntários e alunos informavam 
e conscientizavam a população sobre a preservação do meio 
ambiente e a sobrevida em nosso planeta. Ficando para a 
população o esclarecimento e o posto indicado para entrega 
permanente do material, na sede do Projeto Mar Vip Social e 
na barraca da praia, durante as aulas de vela.”

Michele Mamer de Lacerda
Líder do projeto Cata Pilhas - Passeata em Prol da 
Conscientização Ambiental
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A Solidariedade pelo Brasil - Mato Grosso

“Participar de mais um Mackenzie Voluntário foi gratificante 
por ver que mais uma semente de solidariedade foi plantada no 
coração de nossos alunos e de suas famílias. Estamos ministrando 
educação integral, pensando na formação do ser humano capaz 
de mudar sua realidade. Além disso pudemos ajudar aqueles 
que necessitam, o que nos leva a ser imensamente gratos a Deus 
por tudo quanto temos recebido d’Ele.”

Vanda Mara Bueno Godoy
Líder do projeto Presbiteriana em Ação de Alta Floresta - MT

“Realmente fazer o bem faz muito bem e transforma, nossa Escola 
e Igreja receberam um ‘gás’ novo. O sorriso dos voluntários foi 
transformador! A forma com que todos se doaram e trabalharam 
fez toda a diferença. O Senhor abençoou e o evento foi um 
sucesso. Todos sairam satisfeitos, principalmente os voluntários!”

Gislene Rage Curvo
Líder do projeto Superando os Desafi os - Cuiabá

“Creio sinceramente que o maior beneficio é o impacto 
causado no coração de quem pode cooperar com o 
necessitado, mas não o faz, e com o próprio necessitado, 
muitas vezes imerso em desilusão e sentimento de abandono. 
Entendo como ‘impacto’ aquela ação conjunta que destrói 
o paradigma da ineficácia de qualquer iniciativa para operar 
mudanças. Tanto possíveis voluntários, como necessitados 
recebem um choque de maravilhamento e desafio quando 
contemplam um grupo de pessoas, que sem benefício 
nenhum aparente, resolvem amar pessoas que nunca viram 
e com as quais não têm parentesco algum. Cria-se então a 
visão de um novo paradigma: a de que é possivel melhorar 
em muito a realidade social de pessoas, e a resposta está 
dentro de nós, no Jesus que nos habita e nos motiva a sermos 
diferentes e fazer a diferença.”

Sauro de Almeida Queiroz
Líder do projeto Pólo Cuiabá (Jardins)
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A Solidariedade pelo Brasil - Mato Grosso do Sul

A Solidariedade além fronteiras - Paraguai

“Este Projeto foi o resultado de visitas feitas ao Centro 
Educacional Presbiteriano (CEP), Concepcion - Paraguai. No 
Mackenzie Voluntário, iniciamos a pintura da quadra, da sala 
multiuso, adaptação de salão em auditório, atividades de 
profilaxia dentária, realização de jogos e brincadeiras no ginásio 
poliesportivo da cidade, apresentações folclóricas e culturais 
pelos alunos, quando foram trocados trabalhos feitos pelos 
alunos do CEP e do Mackenzie Tamboré. À noite foi realizado 
um Culto de Encerramento no templo da Igreja Presbiteriana. 
Foi um Mackenzie Voluntário com sabor de aventura. Todas as 
dificuldades na viagem e os aspectos culturais envolvidos apenas 
trouxeram significado ao trabalho feito. O desafio continua. 
A ideia é manter um intercâmbio permanente entre o CEP e 
o Mackenzie com o objetivo de completar todas as metas do 
projeto e contribuir para os propósitos educacionais do CEP.”

Suely Felippe de Freitas
Líder do projeto Mackenzie Voluntário no Paraguai

“Tenho participado de trabalhos voluntários, porém este 
foi muito marcante. Foi uma experiência muito edificante 
para minha vida, pela disposição dos voluntários que nos 
acompanharam, pela recepção do povo indígena atendido, 
pela simplicidade dos mesmos e também por se sentirem 
valorizados. Aprendemos muito com eles.”

Clineu Aparecido Francisco
Líder do projeto Missão Caiuá Dourados - Aldeia Taquapery
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Erradicar a extrema pobreza e a fome 
No Brasil há alimentos sufi cientes para alimentar 
toda sua população. Apesar disso, 29% das pessoas 
estão abaixo da linha da pobreza e apresentam 
defi ciência alimentar.

Atingir o ensino básico universal
O Brasil é o sétimo país do mundo em número de 
analfabetos, sendo que 18 milhões destes nunca 
passaram pela escola.

Promover a igualdade entre os sexos e autonomia 
das mulheres
as mulheres chegam a ganhar até 40% a menos do 
que os homens para exercer o mesmo trabalho 
em nosso país.

Reduzir a mortalidade infantil
No Brasil, a mortalidade no primeiro ano de vida é 
de 27,8 para cada 1.000.

Melhorar a saúde materna
No Brasil, a mortalidade materna é de 2,6 para 
cada 1.000. 

Combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças
O Brasil tem o maior número de casos de malária 
das Américas, e é o terceiro lugar do mundo em 
incidência dessa doença.

Garantir a Sustentabilidade Ambiental
Apesar de o Brasil ter aproximadamente 12% 
de toda a água doce do planeta, 22 milhões de 
pessoas não têm acesso a água de boa qualidade. 

Estabelecer parceria mundial para o desenvolvi-
mento
O trabalho voluntário é quase sempre realizado 
em parceria. Um bom exemplo de parcerias são 
as realizadas entre escolas, em que professores 
e alunos compartilham ideias, espaço e muita 
criatividade em projetos de voluntariado educativo.

www.mackenzievoluntario.com.br

Acesse o site www.objetivosdomilenio.org.br e conheça algumas 
sugestões de ações para melhorarmos nossos índices nos 

8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio propostos pela ONU.

2010
9, 16 e 23 

de Outubro

Em todas as 
circunstâncias 

o bem faz bem. 
Participe, 

seja voluntário!


