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Demais apoiadores do Mackenzie Voluntário 2011:

Apoiadores do bem

2º Pelotão de Polícia Militar de Barroso, Associação dos Amigos do Museu Lasar Segall, BCompany, Agropecuária de Santa Rita do Sapucaí, Nildo Cine Foto, Provisa-Projeto Visão, 
Saúde e Cidadania, Academia Banzai de Karatê, Academia Corpo4, Academia do Alex, ACIB - Associação Comercial, Industrial, Agropecuaria de Barroso, Aconchego Enxovais, Adonto 
Prev (Assitência Odontológica), Aidil Cabeleireira, Ailton Cezar de Oliveira - Advogado, AMEO - Associação da Medula Óssea, Amigos do Bairro do Jardim Paulista Osasco, Andorinha 
Hipercenter, Antonio TT, APAC - Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, APAE, Armarinho Santana, Armazém Tupan, Arte Pedras, Asga Brindes, Asilo São Vicente, 
Associação Comercial de Campo Formoso, Associação Comercial e Empresarial de Xinguara, Associação de Moradores do Jardim Carolina e Adjacências, Associação Esperança Nova 
Mauá, Associação Grupo de Apoio a Comunidade de Mesquita/ Brigada Mirim, Associação Ortópolisatos Control Automação e Ar Condicionado, APAE Barueri, Auto Peças Guanabara, 
Balcão da Justiça e Cidadania de Pau da Lima, Banco Bradesco, Banco Brasil, Banco Municipal de Alimentos de Campinas, Banda Restaura, Bar do Zé, Barbosa Transportes, Boka 
Music, Bosco Móveis, Braun Distribuidora de Doces, CAIC - Centro de Apoio Integral a Criança, Câmara Municipal de Barroso, Câmara Municipal de Formosa, Capital Pizza, Carrocerias 
Jatoba, Cartório Paula Pessoa, Carvalho Alimentos, Casa da Roça, Nutrição Animal, Casa do Artista, CEMIG, Central Celular LTDA, Centro Público de Trabalho e Renda de Mauá, Centro 
de Orientação e Apoio Sorológico - COAS Mauá, Centro Técnico Êonio Contabilidade, Center (Salão de Cabeleireiro), Cia Real Kentfrio, Clabe Brasil Construtora, Cléria Modas, Clinica 
Gineco, Clinica Pediatrica Popular - CLIPP, Clinica Soluhmed, Condor Higiene Bucal, Congregação Bairro Carajás, Coordenadoria de Vigilância a Saúde de Mauá, Copasa, Corporação dos 
Bombeiros de Jataí-GO, CP San Eventos, Toy Cri Ursinho Carinhoso, Crisabel Pães e Doces, Defensoria Pública do Estado da Bahia, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Demutran 
Osasco, Departamento de Saúde e Saúde Bucal da Prefeitura Municipal de Jataí-GO, CESUT, Dias Pães, Dimas Automóveis, Associação Empresarial, Distribuidora de Alimentos Cordeiro 
- Osasco, Doadores da Alegria, Doceria Tuca, Dovale Chaves, Dr. Igor Silveira Lima, Dr. Luiz Wehmuth Neto, Dr. Tiago Monteiro, Dra. Larissa Almeida - Cirurgiã Dentista, Ed. Farma, Ed. 
Cultura Cristã, Elétrica Garcia, EPCAR Escola Preparatória de Cadetes do Arequipe, JB Estética, Escola de Enfermagem Vera Cristo, Escola de Música Norah Buyers, Escola Estadual 
General, José Artigas, Escola Municipal Profª Neuma Maria da Silva, Escola Polivalente, Escola Profª Alice Rabequin Osasco, Escola São Mateus de Enfermagem, Espaço Temático 
Sítio do Pica Pau Mairiporã, Exclusiva - Hering, F.C. Silva Rocha Intalações - ME, Faculdade Pernambucana de Saúde, Farmácia Nacional, Farmácia Prates - Jd Marilene - Diadema, 
Fazenda Maranata, Fazenda Mateira, Federação de Mocidade do Presbitério de Mesquita, Fisios - Fisoterapia, Fórum da Comarca de Campo Formoso, Fórum da Justiça Federal de 
Campo Formoso, Fórum Desembargador Carlos Horta Pereira, Foto e Cia, Four Banks Corretora de Seguros, Frigorifico Mafripar, Frigorifico Xinguara, FTC - Faculdade Tecnologia e 
Ciências, Gráfica Econômica, Gráfica Xinguara, Grupo Leblon Transporte, Grupo Vida - Barueri, Guarda Municipal de Osasco, Helio H. Kawakami, Hemoce, Hortifrut Delicias da Natureza, 
Hospital de Olhos Elclin, Hospital Municipal, LALUZ - Instituto Anjos da Luz, IBEL - Instituto Bíblico Eduardo Lane, Igreja Assembléia de Deus Min. Belém, Cong. Jd. Rosas, Igreja Bairro 
Constantino, Igreja do Evangelho Quadrangular Jd. Novo Osasco, Quinta Igreja Presbiteriana de Pirituba, IPB em Gov. Lindenberg-ES, IP do Parque Ipê, 1ª E 2ª IP de Colatina-ES, 1ª IP de 
Lauro de Freitas, IMIP (instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira), INSS, Inst. Embeleze, Inst. Fenix, Inst. Filadélfia, Inst. Holcim, Intervig - Segurança, IPA (Inst. de Pesquisas 
Agronomicas de Pernambuco), Instituto Presbiteriano Samuel Graham, Jairo Cabeleireiros, Jales Informatica, Jornal Mauá Notícias, Jus Podivm Feira de Santana, Kairós Delicatessem, 
Kyrios Construções, La Ville - Pães e Doces, Laticínios Vila Buarque, Leal de Andrade Consultoria de Seguros, Lelo Água, Linda Jóias Moda Intima, Lippia Farmácia de Manipulações, 
Livraria Luz e Vida, Manancial Móveis, Hospital Presbiteriano Dr. Gordon de Rio Verde, Margel Baby, Mario Atacadista - Sadia, Maxpel - Papelaria, Mederi Feira de Santana, Mercado 
Mário - Rochdalle, Mercado Toninho - Novo Osasco, Mimos Produções, Ministério Live4u, Ministério Público do Estado do Pará, Museu Lasar Segall, Natura - Setor Pitangueiras, Neural 
- Clinica Neurológica - Dr. Euclides Almeida Neto, Odonto ESP - Odontologia, Especializada, Olinda Noivas, OM Engenharia, Opção Desentupidora, Osvaldinho Compra de Boi, Óticas 
Indaiá, Oxicar, Padaria Altarugio, Padaria Emanuelle, Padaria Vitória, Palace Hotel, Panificação União, Panificadora Cláudia, Pão Nosso, Papel e Cia, Papelaria Khromos, Peri Material para 
Construção, Presbitério de Campinas - IPI, Presbitério de Campinas - PCPN, Presbitério Metropolitano de Campinas - PMCP, Presbitério São Bernardo do Campo, Posto Castanheiras, 
Polícia Civil e Militar de Goiás, Policia Militar e Civil de São Paulo, Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal, OAB Júnior, OAB Mauá, Pr Adauto Ramos - Assembléia de Deus Tocha Viva, 
Pr Edison Correia dos Santos - Assembléia de Deus Jesus é Real, Prefeitura Municipal de Barroso, Prefeitura Municipal de Brejo Santo, Prefeitura Municipal de Buerarema, Prefeitura 
Municipal de Camacan, Prefeitura Municipal de Campo Formoso, Prefeitura Municipal de Caxambu, Prefeitura Municipal de Ilhéus, Prefeitura Municipal de Pedrinhas, Procon Mauá, 
Projeto Social - Querer Saber, Radar Eletrônicos, Rádio Difusora - AM 1550, Rádio FM 104.9, Rádio FM 90.3, Rádio Liberdade FM, Restaurante Casa Blanca, Restaurante Mix Multi-Sabor 
3B, Robson Veículos, SABB – Sistema de Alimentos e Bebidas do Brasil (Sucos Del Valle), Sacolão Opção, Salão da Neta, Salão do Celso, Salão Unissex da Academia de Cabelereiros de 
Nova Iguaçu, Salvador Cópias, Samuel Confecções, Sandra Cabeleireira, Saneamento Básico do Município de Mauá - Sama, Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, São Paulo Futebol 
Clube, Secretaria de Ação Social de Jequié, Secretaria de Educação de Camaçari, Secretaria de Esportes de Osasco, Secretaria do Governo de Lauro de Freitas, Secretaria de Saúde, 
Secretaria de Saúde de Camaçari, Secretaria de Saúde de Jequié, Secretaria de Saúde de Xinguara, Secretária do Verde E Meio Ambiente - PMSP, SENAC Jataí, SENAC, SENAI - MG, Som 
& Cia - Itabuna, Sorveteria Tropical, Supermercado Manancial LTDA, Supermercado Carrossel, Supermercado Central, Supermercado Eldorado, Supermercado Nevada, Supermercado 
Paraguai, Supermercado Prado Vasconcelos, Supermercado Real, Supermercado Soares Mendonça, Supermercado Unissul, Supermercados Alvorada, Supermercados Chaves, 
Supermercados Maristelatao, Equipamentos Industriais LTDA, Tec - Mar (Manutenção de Computadores), Toyster Brinquedos, Trasmerlo, TV Santa Cruz, UESB - Universidade Estadual 
da Bahia, Ultra Limp Rio Claro, Ultragaz, União Médica Feira de Santana, União Química, União Transporte, UNIME - Lauro de Freitas, UNIVAG, Universidade Federal de Goiás, UP Grade 
Center, Viação Novo Horizonte, Victec Informática, Vidroac - Vidros Para Autos e Caminhões,WDT System, Weir Minerals, Whodd Informática, Ximag
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O Apóstolo Paulo nos deixou alguns ensinamentos interessantes 
sobre fazer o bem, ele comenta utilizando a figura do semeador 
e colheita – aquilo que você semeia você irá colher, o que semeia 
para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, “portanto 
não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo 
colheremos...”

Dr. Hesio Cesar de Souza Maciel
Diretor-Presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie

“No Mackenzie Voluntário fazemos diversas ações para com 
aqueles que precisam de ajuda social, para com aqueles que 
pertencem a populações de risco, com aqueles que tem uma 
pobreza que às vezes não lhes permite ter acesso a determinados 
conhecimentos, à determinadas práticas de vida saudável.”

Prof. Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto
Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie

“O Mackenzie Voluntário começou a se concretizar em 2004 
quando foi decidido que uma ação específica seria feita pelo 
Mackenzie para colocar em termos concretos o sentimento 
de solidariedade que permeia a Instituição e que queremos 
despertar na vida dos alunos, das pessoas que trabalham e das 
que interagem com o Mackenzie.”

Prof. F. Solano Portela Neto
Diretor de Finanças do Instituto Presbiteriano Mackenzie

Eles são um exército cujas armas são a disposição e o desejo de 
fazer o bem. No mundo são 140 milhões (segundo pesquisas da 
Universidade John Hopkins). No Brasil estima-se que uma em 
cada quatro pessoas adultas seja voluntária, o que equivale dizer 
que 35 milhões de brasileiros dedicam parte de seu tempo e 
conhecimentos para atender ao próximo sem esperar qualquer 
tipo de remuneração ou vantagem pessoal. Segundo o relatório da 
SWVR/ONU destacamo-nos em ações de solidariedade em mutirões, 
com maior frequência frente a calamidades públicas. Foi por 
considerar tais ações como ações de voluntariado que o Instituto 
Paulo Montenegro estimou que o voluntariado cresceu de 18% para 
25% na última década no Brasil, sendo que 33% dos voluntários tem 
menos que 29 anos. O mesmo relatório concluiu que se não fosse o 
voluntariado a pobreza na América Latina seria 10% maior. Sentimos-
nos gratos a Deus pela oportunidade que tivemos de fazer parte 
dessas ações juntamente com nossos colaboradores, certos de que 
teremos participação cada vez mais expressiva nesses números.

Ainda falando em números, este ano o MV expandiu suas ações em 
todos os sentidos. Foram 1.013 ações, distribuídas em 197 projetos, 
executados por 31.584 voluntários, atuando em 18 Unidades 

Apresentação

Líder: Roseli Oliveira D Barreto

Organização social beneficiada: CEPHAS

Resumo: as crianças tomaram o café da manhã na creche, 
seguiram para o Zoológico onde conheceram diversas 
espécies de animais e se divertiram com os voluntários.

Cephas no Zoo
120

230
4 ações

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

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) alcançados

Mais fotos do projeto disponíveis no link:
http://picasaweb.google.com/MackenzieVoluntario2011

Nome do projeto

Legenda dos projetos

Depoimentos da liderança

da Federação e no Distrito Federal. Calcula-se que 453.152 
beneficiários diretos e indiretos foram alcançados. Desde seu 
início em 2004 o MV cresceu 745% em número de voluntários e vem 
se firmando como uma das principais ações sociais do Mackenzie.

Entretanto, o mais importante no MV não pode ser contabilizado. 
Ao avaliar as ações do MV2011 líderes e voluntários devem levar 
em consideração que os valores mais importantes são intangíveis. 
Embora imensuráveis, o impacto social e a diferença causados 
pelo MV em vidas de voluntários e beneficiários é, de longe, sua 
maior contribuição. A expectativa é que os números sejam apenas 
evidências de uma mudança cultural. Esperamos, sinceramente, 
que o voluntariado, alicerce das ações de solidariedade e 
sustentabilidade, deixe de ser apenas uma palavra de nosso 
vocabulário politicamente correto para se tornar comportamento 
cotidiano, hábito de um povo que aprendeu a fazer o bem 
naturalmente. É por isso, que aguardamos cada um de vocês no 
MV2012, lembrando que o bem faz bem. Pratique!

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

“Uma das virtudes mais nobres do ser humano é sua capacidade 
de se entregar e de se doar voluntariamente em favor de outras 
pessoas. No MV celebramos essa virtude e capacidade. A Bíblia 
diz que Deus nos fez à sua imagem a semelhança, portanto, nós 
refletimos aquilo que Deus é em muitos aspectos. Toda vez que 
nos doamos, nos entregamos, nos sacrificando voluntariamente 
por outras pessoas, estamos refletindo o Deus doador e 
voluntário que entregou seu filho para nossa redenção.”

Rev. Dr. Augustus Nicodemus Gomes Lopes
Chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie
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100
67

37
53

41
53

61

2005 2006 2007 2008 2009 2010

400.000

2004

Objetivos de 
Desenvolvimento 
do Milênio:
(do lado de cada objetivo está 
a quantidade de projetos que 
desenvolveram ações para alcancá-lo)

beneficiados

voluntários

projetos 
e ações

1.398
362
2 projetos

Mato Grosso 
do Sul

205
178
4 projetos

Paraná

NI*
293
2 projetos

Rio Grande 
do Sul

26.678
18.160
112 projetos

São Paulo 1.114
544
9 projetos

Rio de Janeiro

1.406
290
4 projetos

Espírito Santo

8.740
2.971
16 projetos

Bahia

22.719
1.667
9 projetos

Minas Gerais
650
440
4 projetos

Goiás

1.730
1.360
4 projetos

Mato Grosso

400
179
1 projeto

Tocantins

980
1.728
9 projetos

Distrito 
Federal

448
60
6 projetos

Pará

90
50
1 projeto

Sergipe

4.347
3.022
10 projetos

Pernambuco

100
66
1 projeto

Ceará370
50
1 projeto

Maranhão

468
72
1 projeto

Amapá

2011

353.402
320.000

274.000
251.000

182.000

34.414

4.115

414

11.363

177

14.140

21.221 21.227
24.204

27.157

402

577 597 672
763

453.152

31.584

1.210

Números do bem

NI*
NI*
1 projeto

Santa Catarina

82

beneficiados 
diretos
voluntários
cadastrados
projetos

Estado

Legenda

*não informado *não informado
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Os Colégios Presbiterianos Mackenzie acreditam 
na educação e no exercício da cidadania, como 
instrumentos para construção de uma sociedade 
melhor. Para isso, reforça o caráter fi losófi co e 
valorativo, a criatividade e a liderança, a solidariedade 
e o amor ao próximo na formação de seus alunos.

Nosso objetivo, há 141 anos, é formar cidadãos que 
saibam se relacionar com Deus, com o próximo e com 
o mundo físico. Por isso todo processo de ensino e 
aprendizagem está alicerçado em valores e princípios 
cristãos.

O trabalho pedagógico dos colégios motivam os 
alunos a adquirirem novos conhecimentos científi co-
tecnológicos, vivenciados de forma teórica e prática, 
favorecendo o desenvolvimento intelectual e o 
pensamento critico.

Ajudar o próximo constitui-se em excelente exercício 
e uma forma de reforçar o aprendizado e perceber 

o quanto podemos contribuir para uma sociedade mais justa. Essa é a verdadeira prática do amor ao próximo. A solidariedade 
resulta da comunhão de atitudes e sentimentos, capaz de torná-los mais fortes e úteis ao país.

Nossos alunos têm comprovado, na prática, com ações desenvolvidas com idosos e crianças, o quanto é recompensador dividir 
o amor para multiplicar a alegria.

O ensinamento bíblico: “mais bem aventurado é dar que receber” é real para alunos, familiares, professores e colaboradores do 
Mackenzie.

Profª Débora Bueno Muniz Oliveira
Gerente da Educação Básica

CPM São Paulo

beneficiados
diretos

voluntários

projetos
realizados

4.649

5.972
14

Acampamento do bem 
Amigos do aconchego
Amigos do bem
Banco de livros e uniformes 
Brinquedos do bem
Despedida solidária
Faça a diferença!
Festa em família 2011
Formatura solidária - Doce Lar
IX GIMACK – Gincana Mackenzie 
Solidário
Nunca é tarde para ler – leitura 
para jovens e adultos
Projeto cesta básica
Projeto semear – plantando esperança 
e resgatando vidas para vida
Páscoa solidária

CPM Tamboré

Ação e cidadania
Doar sangue = doar vida
Educação além fronteira
Eu tenho um amigo especial IV
Frutas pros bichos
Gesto de amor
MACK recreAÇÃO V
Maneiras de se encantar com 
o mundo: interagindo com as 
diferenças 5
Nos projetos Tamboré - eu 
também sou voluntário!
Resgatando valores

CPM Brasília

Acolhendo pequenos cidadãos
Bola de sabão
De mãos dadas com o Varjão
Luvas da paz 
Mackalegria
Missão vida
Pequenos corações, grandes 
transformações
Renovando a vida
Regatando hinos do novo 
cântico

Colégios Presbiterianos Mackenzie

beneficiados
diretos

voluntários

projetos
realizados

3.073

1.825
10

beneficiados
diretos

voluntários

projetos
realizados

980

1.728
9
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100

135
2 ações

Líder: Tania Calazans Silva Dimbarre

Resumo: os alunos da Educação Infantil 
arrecadaram alimentos, literatura Infantil e 
brinquedos educativos que foram doados 
para as crianças que participaram do 
Projeto semear, em Cajamar – SP. 

Líder: Tania Calazans Silva Dimbarre

Amigos do bem
Líder:Líder:

Amigos do bem

crianças

1.651

1.797
4 ações

Líder: Rita Elisa C Vianna Temple

Resumo: durante todo o ano o Colégio, 
em parceria com a Capelania da 
Educação Básica, divulga o projeto, que 
arrecada livros e uniformes e organiza a 
distribuição para os alunos que não tem 
condições financeiras de comprá-los.

Banco de livros e uniformes
crianças
jovens

Líder: Renato Rodrigues Borges

Resumo: os alunos do Ensino Médio visitaram a Creche 
Esperança, onde realizaram faxina, atividades recreativas 
e distribuiram brinquedos para as crianças. 

Brinquedos do bem
18

135
2 ações

crianças

Acampamento do bemAcampamento do bem

Líder: Jussara Carvalho de Oliveira

Resumo: esse foi o sexto ano do Projeto Acampamento 
do bem, onde 74 crianças e jovens de abrigos participaram 
de atividades como: histórias bíblicas, cânticos, fantoches, 
brincadeiras, gincanas, trilha, atividades fisicas etc.

74

11
3 ações

crianças
jovens

Amigos do AconchegoAmigos do Aconchego
Líder: Lourenzo Guidoni Maragni

Organização social beneficiada: Casa do 
Aconchego 

Resumo: os alunos do Ensino Médio 
entregaram as doações de alimentos não 
perecíveis na visita realizada à Casa do 
Aconchego e ao Hospital Emilio Ribas.

NI

193
3 ações

crianças

Líder: Siomara Felomeno de Carvalho

Resumo: os alunos do Ensino Fundamental I arrecadaram 
alimentos não perecíveis para as crianças carentes que 
participaram do Projeto Acampamento do Bem, realizado 
pela Capelania na APEC.

Faça a diferença!
100

387
2 ações

crianças

CPM São Paulo

2.000

1.320
2 ações

Líder: Wyclif Porfirio Nobre

Organizações sociais beneficiadas: 
Centro de Convivência Otoniel Motta 
(CECOM), Movimento de Assistência aos 
Encarcerados de São Paulo (MAESP), Casa 
do Aconchego e Projeto Novos Rumos

Resumo: feira com comidas típicas e 
diversão. A arrecadação da festa foi 
entregue a instituições filantrópicas 
atendidas pelo Mackenzie.

Festa em família 2011
Líder:

Festa em família 2011

crianças
jovens
adultos 
idosos

Líder: Giselle Machado Pires Nunes

Resumo: os livros doados pelos alunos foram contados, 
limpos, etiquetados e doados para a biblioteca do AEJA Mack.

Nunca é tarde para ler – leitura para 
jovens e adultos

300

109
4 ações

jovens
adultos
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Líder: Michelle Razuck Arci

Organização social beneficiada: MAESP

Resumo: os alunos do E.F. II entregaram alimentos, produtos 
de limpeza e de higiene pessoal, pintaram os berços e 
realizaram atividades de recreação com as crianças.

Formatura solidária – Doce LarFormatura solidária – Doce Lar
60

566
4 ações

6060

566
crianças

Líder: Beatriz Alves G. de Andrade

Organização social beneficiada: CECOM e MAESP

Resumo: os alunos do Ensino Fundamental II 
arrecadaram mantimentos na semana GIMACK e doaram 
para o abrigo MAESP e para os idosos do CECOM. Parte 
dessa arrecadação também foi transformada em cestas 
básicas e doadas à famílias carentes. 

IX GIMACK – Gincana Mackenzie Solidário
40

556
4 ações

idosos

Líder: Maria Aparecida F. da Silva

Objetivo: professores e alunos da Educação Infantil e 
do Ensino Fundamental I entregaram as doações para a 
comunidade de Polvilho, em Cajamar – SP.

Projeto semear – plantando esperança e 
resgatando vidas para vida

160

65
2 ações

crianças

Líder: Ana Paula Castilho da Rocha

Organização social beneficiada: Casa do Aconchego 

Resumo: entrega de leite em pó e achocolatado doados 
pelos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental II 
para as crianças da Casa do Aconchego.

Páscoa solidária
50

540
2 ações

crianças

CPM São Paulo

Líder: Yon Morato Ferreira da Costa

Organização social beneficiada: Missão Cena

Resumo: os alunos do 3º ano do E.M. arrecadaram roupas, 
alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza 
para doação à Missão CENA, onde participaram da limpeza 
do local e também visitaram a creche da instituição. 

Despedida solidáriaDespedida solidária
56

143
4 ações

5656
crianças 
jovens
adultos 
idosos

Projeto cesta básicaProjeto cesta básica

Líder: Samuel Nobrega Cortinas

Resumo: realização de shows para a arrecadação de 
alimentos com a participação dos grupos Kairós, Raíz do 
Coração e IBEC (Igreja Bíblica Evangélica da Comunhão), 
que apresentou um musical envolvendo teatro e música. 

adultos
40

15
4 ações
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Ação e cidadaniaAção e cidadania

Líder: Maria Antonia Novicov Andrade

Organização social beneficiada: Lar Zulmira (casa abrigo 
para crianças)

Resumo: doação de mais de mil litros de leite, alimentos, 
produtos de limpeza e higiene pessoal e confraternização 
com as crianças em um shopping com boliche e lanche.

18

31
3 ações

crianças
jovens

Doar sangue = doar vida

Líder: Matilde Maria P. Batatinha

Resumo: dos voluntários inscritos, 160 pessoas 
efetivamente doaram sangue no Hemocentro da Santa 
Casa de São Paulo, o que representou 80 litros de sangue.

100

270
1 ação

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Educação além fronteira

Líder: Dídimo de Freitas

Resumo: integração entre alunos, professores e 
comunidade por meio de cultos, reuniões públicas, 
atividades de saúde, culturais e esportivas, brincadeiras, 
pintura e reforma da comunidade.

400

40
6 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

CPM Tamboré

200

65
2 ações

pessoas com 
necessidades 
especiais

Eu tenho um amigo especial IVEu tenho um amigo especial IV

Líder: Debora Regina Rosas Hochheim

Organização social beneficiada: Associação 
Beneficente Comunidade de Amor Rainha da Paz

Resumo: foi realizada uma festa do dia 
das crianças com palhaços, piscina de 
bolinhas, pula-pula e lanches. Além disso 
foram entregues 350 cestas básicas para as 
crianças da Associação e seus familiares.

NI

40
2 ações

meio 
ambiente

Frutas pros bichos 

Líder: Olga Bosniac

Resumo: plantio de 150 mudas de árvores 
frutíferas silvestres no campus Alphaville 
com o objetivo de refl orestar a área, com 
árvores que servem de abrigo e alimentos 
para pequenos animais que vivem no 
entorno.
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CPM Tamboré
Maneiras de se encantar com o mundo: 
interagindo com as diferenças 5
Maneiras de se encantar com o mundo: 
interagindo com as diferenças 5

Líder: Lucimara Leite Machado Soriano

Resumo: confraternização com os deficientes visuais com 
contação de histórias, lanches e a entrega de presentes 
contendo audiolivros, bíblia em áudio e revista em braile.

interagindo com as diferenças 5
56

152
4 ações
152

pessoas com 
necessidades 
especiais

Nos projetos Tamboré – eu também 
sou voluntário!

Líder: Danielle Assis de Almeida

Resumo: os alunos realizaram doações e 
participaram dos diversos projetos da Educação 
Básica, como o Frutas pros bichos, Eu tenho um 
amigo especial IV e MACK recreAÇÃO V.

1.027

1.029
2 ações

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Resgatando valores

Líder: Antonio Olimpio dos Reis

Organização social beneficiada: GOAS

Resumo: foi realizada uma festa com doces, brinquedos 
e lanches e doadas cestas básicas e livros para crianças 
do entorno do projeto GOAS. Foi doado também a parte 
elétrica para o novo templo da IPB Vila Baronesa.

500

135
6 ações

crianças
jovens
adultos

60

45
3 ações

crianças
jovens

Gesto de amorGesto de amor

Líder: Eliana Ferreira Rosa

Organização social beneficiada: Grupo Afago

Resumo: entrega de 30 sacolas completas 
de enxoval, 30 kits com fraldas e itens 
diversos doados pelos pais, professores e 
colaboradores do Colégio na ONG Grupo 
Afago, em Osasco.

120

18
3 ações

crianças

MACK recreAÇÃO V

Líder: Marcelo Silveira de Almeida

Organização social beneficiada: alunos da 
Escola Estadual Júlio Camisão 

Resumo: após um café da manhã, 120 
crianças de 9 a 11 anos da Escola Estadual 
Júlio Camisão participaram de atividades 
recreativas, gincanas e competições em 
grupo. Após todas estas atividades houve o 
encerramento com um delicioso almoço. 
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Acolhendo pequenos cidadãosAcolhendo pequenos cidadãos

CPM Brasília

NI

47
4 ações

pessoas com 
necessidades 
especiais

35

506
6 ações

crianças
jovens

80

40
4 ações

crianças
jovens

Líder: Gabriel Francisco M. Fernandes

Organização social beneficiada: 
Associação Viver

Resumo: por meio da doação de livros 
para a biblioteca da associação o projeto 
proporcionou o acesso à cultura, à leitura, 
à imaginação e ao mundo do faz de conta 
que faz a criança crescer e desenvolver-se 
como um cidadão mais consciente. 

De mãos dadas com o Varjão

Líder: Janice Silva Gennari

Resumo: as crianças beneficiadas puderam 
assistir a apresentação do grupo Canto 
com Doce, participaram de uma oficina de 
brinquedos feitos com sucata, brincaram 
em um escorregador infl ável, jogaram 
futebol, lancharam e foram presenteados 
com jogos educativos.

400

176
3 ações

crianças
jovens

Bola de sabãoBola de sabão

Líder: Carlos Eduardo Oliveira

Organização social beneficiada: 
Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE) do Distrito Federal 

Resumo: o projeto ajudou a APAE a 
reduzir a despesa com limpeza ao 
entregar os materiais produzidos em 
laboratório pelos voluntários: 240 barras 
de sabão e 195 litros de desinfetante.

Luvas da paz

Líder: Jose Sipauba Costa Junior

Resumo: o projeto é reconhecido pelas 
autoridades públicas como parceiro 
na redução da criminalidade na região 
e nesta edição promoveu um café da 
manhã organizado pelos estudantes do 
Mackenzie e alunos da Academia Corpo, 
com alongamento, atividades esportivas, 
recreação e oração.
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50

219
3 ações

crianças

CPM Brasília

70

244
2 ações

idosos

Missão VidaMissão Vida
Líder: Illa Maria Camargo Guimarães

Organização social beneficiada: 
Missão Vida

Resumo: os voluntários do projeto visitaram 
o Centro de Recuperação da Missão Vida 
em Cocalzinho – GO, onde entregaram as 
doações de 500 sabonetes, 700 escovas 
de dente, 450 pastas de dente, 200 fios 
dentais, roupas e calçados.

120

448
2 ações

120120

448
adultos

Mackalegria

Líder: Ana Paula Barbosa Barrenechea

Organização social beneficiada: Hospital Regional 
do Paranoá

Resumo: os alunos do Ensino Médio realizaram uma peça 
infanto-juvenil, oficinas de artes e entrega do material 
pedagógico, escolar e artístico arrecadado para as 
crianças internadas no Hospital Regional do Paranoá. 

100

276
3 ações

crianças

Pequenos corações, grandes transformaçõesPequenos corações, grandes transformações

Líder: Francinoly de Oliveira Nunes

Resumo: entrega simbólica das doações 
para as crianças com cânticos, história 
pela palhacinha Sorriso, apresentação 
do coral, brincadeiras, lanche e 
lembrancinhas.

Renovando a vida

Líder: Carla Giovana de Barros Pacheco

Organização social beneficiada: 
Lar Francisco de Assis 

Resumo: os alunos do 4º ano do Ensino 
Fundamental I tocaram violão no Lar dos 
velhinhos durante a entrega das doações 
de fraldas, alimentos, cadeiras de banho, 
material de limpeza, material e mão de obra 
para construção da lavanderia.

125

102
2 ações

jovens
adultos

Regatando hinos do novo cântico

Líder: Shirlesio da Cunha

Resumo: o projeto uniu música e esporte, 
pois não há nada melhor que uma boa 
música e praticar esportes. Foi uma 
grande oportunidade para desenvolver a 
cidadania e a adoração a Deus ao mesmo 
tempo.
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Universidade Presbiteriana Mackenzie

Líder: Agnes Ayumi Sewo Mori

Organização social beneficiada: Associação de Apoio à 
Criança com Câncer

Resumo: visita a Associação onde foi oferecido um café 
da manhã, brincadeiras e distribuição de doces para as 
crianças e adolescentes.

Aquecendo nossos corações
15

30
2 ações

crianças
jovens
adultos

Líder: Jan Carlo Morais O. B. Delorenzi

Resumo: conscientização sobre o destino correto para 
medicamentos vencidos, o que gera proteção à saúde 
individual e reduz a liberação de lixo químico no ambiente.

Avaliação do destino correto de 
medicamentos vencidos

408

29
2 ações

jovens
adultos
idosos

Aventura e solidariedade
Líder: Marcos Antonio José de Paula

Organização social beneficiada: Missão 
Evangélica de Assistência aos Pescadores

Resumo: o projeto levantou as necessidades 
das colônias de pescadores de São Paulo, 
Bahia, Maranhão e Piauí, onde vivem pescadores em 
extrema pobreza. Arrecadou durante o ano alimentos e 
roupas que foram entregues na sede da MEAP.

30

15
4 ações

adultos

beneficiados
diretos

4.723
voluntários

2.336 projetos
realizados

38

Líder: Patricia Fiorino

Resumo: atividades lúdicas com temática socioambiental. 
As crianças foram divididas em equipes, acompanhadas 
por monitores (alunos do Curso de Ciências Biológicas) 
e passaram por 5 estações de gincanas que utilizaram 
materiais recicláveis e reaproveitáveis como: papeis, 
plásticos, garrafas PET, canudos, vidros e palitos de sorvete. 

Biologia na praça
70

10
2 ações

crianças

Líder: Robinson Amaro Ribeiro

Resumo: doação de agasalhos, cobertores, alimentos e 
roupas a moradores de rua da região central de São Paulo.

Ação social a moradores de rua
100

14
3 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Líder: Catia Cilene Lima Rodrigues

Resumo: palestra sobre doação de medula 
óssea e pré-cadastro para doar amostra de 
sangue no Registro Brasileiro de Doadores 
de Medula Óssea (REDOME). Os voluntários 
compareceram no posto médico do 
Mackenzie para completar, com a amostra de 
sangue, o cadastro no Banco de Doares de Medula.

Doação de medula óssea à 
Santa Casa de Misericórdia 
(AMEO)

NI

181
3 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Em 2011, professores, alunos e colaboradores da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie (UPM) conduziram vários projetos 
que integraram o Mackenzie Voluntário em atendimento à 
comunidade.

Dos 38 projetos desenvolvidos, 23 foram liderados por 
professores, nove por alunos e seis por colaboradores da 
UPM, dos campi Higienópolis, Alphaville, Rio de Janeiro e 
Campinas.
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Universidade Presbiteriana Mackenzie

Líder: Eleni Dumas Neves

Organização social beneficiada: Centro Recreativo Fauzi Racy

Resumo: oficinas de pintura, desenho, pintura facial, 
teatro, palestra educativa, pintura nos muros da quadra, 
gincanas, brincadeiras e distribuição de sacolinhas 
surpresa para as crianças.

Centro Recreativo Fauzi RacyCentro Recreativo Fauzi Racy

77
5 ações

150
crianças
jovens
adultos

Doe sangue - doe vida 193

192
2 ações

jovens
adultos
idosos

Líder: Carlos Cesar Ferreira Vargas

Organização social beneficiada: HEMORIO

Resumo: projeto contínuo que teve 
início em novembro de 2011 e término 
em fevereiro de 2012. Além disso houve 
conscientização nas salas de aula sobre à 
importância de doar sangue que salva vidas.

Educação e saúde 15

20
3 ações

criançasLíder: Fatima Maria Motter Magri

Resumo: doação de escovas de dente e 
creme dental para as crianças. Para ensiná-
las a utilizar, foram feitas apresentações 
com marionetes, pintura de desenhos 
representando a escovação etc. 

Líder: Micael da Silva

Organização social beneficiada: Asilo São Vicente de Paula

Resumo: corte de cabelo e barba para os idosos, 
maquiagem e manicure para as idosas e medição de 
pressão arterial. Na praça pública: brinquedos infl áveis 
para as crianças, medição de pressão arterial, distribuição 
de cartilhas e folhetos sobre os direitos fundamentais do 
homem, câncer de mama, stress e pressão alta. 

Fazer o bem, faz bemFazer o bem, faz bem
150

128
5 ações

150150

128

crianças
jovens
adultos
idosos

Fisioterapia solidária em Barueri e região
45

41
3 ações

crianças
jovens
idosos 
pessoas com 
necessidades 
especiais

Líder: Cleidinei Martins

Resumo: evento no CEI São José de Vila Palmeiras com 
brincadeiras, equipe de palhaços, entrega de lanches, 
doces e entrega de presentes para todas as crianças.

Não deixe o sonho morrer VI
250

203
4 ações

crianças

Líder: Alessandra Soares da Silva

Organização social beneficiada: Casa da 
Criança e Adolescentes Santo Amaro Grossarl 

Resumo: apresentações sobre coleta seletiva 
consumo consciente e responsabilidade 
socioambiental, com oficinas de reciclagem, 
além de brincadeiras com as crianças. 

Semeadores
30

10
5 ações

crianças

crianças
jovens
adultos
idosos

Orientação e prevenção ao 
diabetes

60

NI
1 ação

Líder: Horacio Bernardo Rosario

Resumo: orientação sobre 
o diabetes, seus 
sintomas e precauções.

Líder: Janina Manzieri Prado

Organização social beneficiada: APAE Barueri e Grupo Vida

Resumo: entrega dos produtos arrecadados (alimentos 
e fraldas geriátricas) nas instituições beneficiadas, 
conhecendo os trabalhos desenvolvidos e interagindo 
com os residentes do Grupo Vida.
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Líder: Vera Lucia Antonio Azevedo

Organização social beneficiada: Casa do Aconchego

Resumo: realização de brincadeiras, jogos e a palavra de 
Deus (agradecimento por estar vivo).

Dia da alegria
NI

25
4 ações

crianças
jovens

crianças
jovens
adultos
idosos

Farmácia social e ambientalFarmácia social e ambiental 50

33
4 ações

Líder: Nelson Destro Fragoso

Resumo: arrecadação de remédios que não 
seriam mais utilizados e que possivelmente 
poluiriam o meio ambiente e 
condução para uma destinação 
ambiental correta.

Líder: Tiago Saraiva Brust

Organização social beneficiada: Hospital Municipal Santa 
Casa da Criança de Guarulhos

Resumo: música nas enfermarias, Infectologia e Pronto 
Socorro, contação de histórias bíblicas, com atividades de 
pintura e distribuição de presentes para os pacientes.

Hospital da criança
60

30
4 ações

crianças

Líder: Jorge Alexandre Onoda Pessanha

Organizações sociais beneficiadas: ASPAS e CEPHAS

Resumo: doação de roupas, calçados, brinquedos e livros 
infantis para crianças das instituições ASPAS e CEPHAS.

Ipê de Natal 2011
NI

50
2 ações

crianças

3º Simpósio Internacional 
Valores Humanos e Gestão - 
3º SIVHG

800

NI
2 ações

adultos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Líder: Maria Luisa Mendes Teixeira

Organização social beneficiada: 
Fundação Dorina Nowill para Cegos

Resumo: a Fundação Dorina Nowill para 
Cegos foi beneficiada com o valor das 
inscrições do Simpósio organizado pelo 
Núcleo de Estudos sobre Gestão.

Líder: Ana Cristina A. P. de Carvalho

Organização social beneficiada: SAVA

Resumo: projeto que ajuda a buscar um lar para os cães 
resgatados nas ruas. Dos 42 cães presentes, 12 foram 
adotados e ganharam um novo lar.

Feira de adoção de cães abandonadosFeira de adoção de cães abandonados
12

104
2 ações

animais 
abandonados

Líder: Andreia Oliveira Pinto

Resumo: o projeto visou a saúde do 
público beneficiado por meio de diversas 
modalidades esportivas masculinas e 
femininas.

Mack CIAGA 300

106
5 ações

adultos

jovens
adultos

Mackenzie e Avon novamente juntos na 
proteção contra o Câncer de Mama

50

7
4 ações

Líder: Flavia Cerri de Paiva

Resumo: foram distribuídos folhetos 
explicativos sobre o câncer de mama, 
apresentação de prótese com “caroços” 
indicativos de problemas na mama, 
distribuição de bonés e camisetas da 
campanha e explicações sobre a doença e 
sobre como preveni-la. 



Mackenzie Voluntário 2011 – Fazer o bem faz bem16

crianças
jovens
adultos
idosos

Muralha cultural 2

20
4 ações

Líder: Esmeralda Rizzo

Resumo: O projeto, realizado pelo 
Centro de Comunicação e Letras (CCL) da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
teve aproximadamente 2.100 livros doados 
e encaminhados à Igreja Presbiteriana no 
Jardim Acácio e Associação Presbiteriana 
de Assistência Social (ASPAS).

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Líder: Ana Lucia Trevisan

Organização social beneficiada: ASPAS

Resumo: Os cursos de Jornalismo, Letras e Publicidade e 
Propaganda do CCL promoveram a arrecadação de livros 
infantis que foram doados à Creche Betel, onde realizaram 
também rodas de leitura e narração de histórias. 

Leitura, arte e fotografi a na Creche BetelLeitura, arte e fotografi a na Creche BetelLeitura, arte e fotografi a na Creche Betel
50

38
3 ações

5050

38
crianças

Líder: Adriano de Salles Oliveira Barcha

Organização social beneficiada: MOCAPH

Resumo: O projeto auxiliou na realização do Campeonato 
de Rugby Union para crianças. Houve arrecadação de 
alimentos para comunidades carentes, distribuição de 
lanches e premiação para as crianças participantes. 

O rugby fazendo o bem também
200

45
4 ações

crianças
jovens

jovens
adultos
idosos

Orientações jurídicas - Mogi das Cruzes 
/ Cesar de Souza / Guararema

60

9
3 ações

Líder: Sergio de Souza Zocratto

Resumo: orientações jurídicas, 
principalmente nas áreas trabalhista, 
civil e criminal para a população 
de Mogi das Cruzes, Cesar 
de Souza e Guararema.

Líder: Amanda Pereira Barbosa

Resumo: palestras educativas sobre higiene pessoal e 
bucal, brincadeiras, lavagem e corte de cabelo, serviços 
de manicure, doação de alimentos, material de higiene 
pessoal e entrega de kits de higiene bucal e de doces. 

Projeto em Campinas: fazer o bem traz 
esperança

194

40
5 ações

crianças
jovens

Líder: Mary Rosane Ceroni

Resumo: com o objetivo de sensibilizar as crianças sobre 
a importância da conservação dos recursos naturais e do 
respeito à natureza, foram realizadas ações na UPM de 
situações do cotidiano e a produção de arte com sucata.

Projeto fl oresta encantada
99

86
8 ações

crianças

Histórias que saem da estanteHistórias que saem da estante
criançascriançascriançascrianças

325

30
3 ações

Líder: Thais Fernanda Salves de Brito

Organização social beneficiada: 
Associação Evangélica Betsaida

Resumo: um grupo de voluntários decorou 
e contou histórias enquanto o outro grupo 
higienizou, organizou e catalogou os livros 
doados para três centros da Associação.

Líder: Andre Luiz Polzer

Resumo: distribuição de panfl etos com 
informações sobre lixo eletrônico, 
apresentações para alunos do Mackenzie 
e arrecadação de lixo que foi retirado 
pela cooperativa ARF.

Reciclagem: a salvação 135

15
2 ações

jovens
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Líder: João Gomes da Silva

Resumo: leitura da Bíblia e uma dança 
litúrgica, palestra sobre sustentabilidade 
para os adultos, prestação de serviço 
com cabeleleiro e maquiadora e 
brincadeiras com as crianças.

Pão e vida NI

18
3 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Líder: Ana Paula Pimentel Costa

Resumo: 180 atendimentos de aferição de pressão arterial, 
cálculo de IMC, dosagem da glicemia e medida de peso e altura.

Saúde e qualidade de vidaSaúde e qualidade de vida
180

35
6 ações

jovens
adultos

Líder: João Batista Neves

Organização social beneficiada: Lar Samaritano

Resumo: visita ao abrigo de idosos com a realização de 
atividades e entrega de alimentos, fraldas geriátricas e 
material de limpeza.

Sou samaritanoSou samaritano
63

22
2 ações

idosos

Líder: Jouberto Heringer da Silva

Organização social beneficiada: CAHDE

Resumo: realização de uma festa do dia 
da criança, com atividades diversas para 
crianças da ONG, com entrega de kits 
escolares e presentes. 

Um dia de criança 167

47
3 ações

crianças

Líder: Eliane Borges Cheloni

Organização social beneficiada: 
Igreja Evangélica A Voz do Espírito Santo

Resumo: orientação jurídica, teste de glicemia, aferição 
de pressão, exame de vista, atendimento odontológico, 
palestra sobre alimentação saudável, primeiros socorros, 
higiene e saúde para crianças, corte de cabelo, evangelismo 
infantil, distribuição de doces, brinquedos e kits de higiene 
pessoal e distribuição de cestas básicas às famílias carentes. 

Vida plena com saúde, alegria e paz!
120

40
4 ações

crianças 
jovens 
adultos 
idosos

Líder: Nuncio Theophilo Neto

Todos juntos – por um mesmo ideal
300

201
7 ações

crianças
adultos

Líder: Ademar Pereira

Organização social beneficiada: CESC

Resumo: corte de cabelo, distribuição de lanches, 
encaminhamento jurídico, teatro, apresentação de dupla 
sertaneja, entrega de material escolar e de limpeza, 
sorteios de cestas básicas e distribuição de presentes.

Lado a lado – brincando com diferenças
250

350
7 ações

crianças
jovens
adultos 
pessoas com 
necessidades 
especiais

Cuidando da saúde 60

35
4 ações

jovens
adultos
idosos

Líder: Ligia Beatriz Lopes Persoli

Resumo: a ação, desenvolvida pelos 
alunos do curso de Farmácia do CCBS, teve 
aferição da pressão arterial, dosagem do 
nível de glicemia e palestras sobre doenças 
sexualmente transmissíveis.
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crianças
jovens

Líder: Marcia de Souza L Nepomuceno

Organização social beneficiada: 
Instituto Solid Rock Brasil

Resumo: trabalho de preparo, pintura 
e limpeza de toda a parte interna da 
Instituição. Também foram entregues duas 
cestas de produtos alimentícios doadas por 
voluntários.

Líder: Marcia de Souza L Nepomuceno
AEJA – cor e esperança

Líder:Líder:
AEJA – cor e esperança

crianças
25

60
3 ações

Líder: Pamela Pinto de Oliveira

Organização social beneficiada: Lar Novo Mundo, Lar 
Agricola, Lar Efrata, Casa da Graça e Lar Irmão José

Resumo: apresentação de teatro de fantoches com 
historinha bíblica, apresentação das crianças com música, 
dança, coral e teatro, além de evangelismo com recreação.

A Semente da alegria e esperança - 
acampamento Cabuçu
A Semente da alegria e esperança - 
acampamento Cabuçu

135

243
3 ações

crianças
jovens

Instituto Presbiteriano Mackenzie

Líder: Angelica A. Cajuella Bernardino

Organização social beneficiada: Sessão 
Técnica de Apoio Terapêutico Educacional

Resumo: o projeto ofereceu a crianças 
portadoras de diversas deficiências a 
possibilidade de irem ao cinema, garantindo 
o direito à diversão. Foi a realização de um grande sonho 
para muitos pais que não se imaginavam realizando esta 
atividade com seus filhos.

Líder: Angelica A. Cajuella Bernardino
Abrace essa causa!

Líder:Líder:
Abrace essa causa!

190

203
5 ações

Líder: Rubens Silva de Moura

Organização social beneficiada: Lar 
Bussocaba Assistência Vicentina

Resumo: foram doados leite, fraldas 
geriátricas, sabonetes, papel higiênico e 
pastas de dente para os moradores do 
Lar Bussocaba, que receberam a visita de 
voluntários que prestaram serviços de corte 
de cabelo, pintura de unha e maquiagem, 
além de apresentarem números musicais.

Líder: Rubens Silva de Moura
AEJA: uma lição de vida

Líder:Líder:
AEJA: uma lição de vida

160

829
4 ações

160

829
idosos

Líder: Silvio Cesar de Souza

Organização social beneficiada: CAMACC

Resumo: os voluntários do projeto 
iteragiram e entregaram aos beneficiários 
do CAMACC doações e brinquedos, com 
lanches, refrigerantes e doces. Ao final da 
tarde foram realizadas brincadeiras 
com mágico e palhaços.

Casa Modelo de Apoio à 
Criança com Cancêr (CAMACC)

25

156
3 ações

crianças
jovens 
pessoas com 
necessidades 
especiais

Líder: Marcia Nubia Araujo Vieira

Organização social beneficiada: Escola Infantil Timóteo

Resumo: o tema meio ambiente foi tratado para ensinar 
as crianças a como preparar a terra para plantação das 
mudas. Foram feitas placas para cada planta, além de 
atividades lúdicas com as crianças.

Crianças que plantam vidas 
na Escola Infantil Timóteo

40

21
5 ações

crianças
jovens

460

122
9 ações

Faz bem fazer o bem –
Mogi das Cruzes / 
Cesar de Souza / Guararema

Faz bem fazer o bem –
Mogi das Cruzes / crianças

jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Líder: Jorge Corrêa dos Santos Filho

Resumo: foram desenvolvidos inúmeros 
atendimentos como: oftalmologia, 
orientação dentária, consulta médica, 
verificação de pressão arterial, glicemia, 
corte de cabelo, massagem, maquiagem, 
recreação infantil e pinturas diversas.

NI

227
3 ações

Líder: Eugênio Carlos Beserra Junior

Resumo: os voluntários do projeto 
colaboraram com o desenvolvimento 
de outros projetos dentro do campus 
Higienópolis por meio da distribuição de 
materiais e entrega de camisetas.

Líder: Eugênio Carlos Beserra Junior

Logística do bem
Líder:Líder:

Logística do bem
crianças
jovens
adultos
idosos
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500

181
3 ações

Líder: Luiz Henrique F P Ribeiro

Resumo: houveram jogos de futebol, 
brincadeiras com as crianças, atendimento 
com nutricionista e orientações jurídicas. 
Ao final houve um jogo de futebol de 
campo com a comunindade local.

Líder: Luiz Henrique F P Ribeiro

Centro de Vivência e 
Educação Inclusiva
Centro de Vivência e 
Educação Inclusiva crianças

jovens
adultos

Líder: Flavio Macedo Pinheiro

Organização social beneficiada: IP em Cidade Dutra

Resumo: ação social focada principalmente na área de 
saúde, com atendimentos de Oftalmologia, Pediatria, 
Otorrinolaringologia e Clínico Geral. Foram realizados 
exames de pressão, IMC e glicose. A comunidade também 
recebeu serviços de corte de cabelo e manicure.

AEJA: fazer o bem? Ah, é já!
143

78
6 ações

crianças
adultos
idosos

Líder: Andrea Rodrigues Praieiro

Resumo: entendendo que é “melhor dar 
do que receber”, 60% dos alunos que 
participam do Projeto Socioeducacional 
Educação Multidisciplinar e Apoio ao 
Estudante (EMAE) doaram livros didáticos e 
paradidáticos para beneficiar outros alunos. 

Líder: Andrea Rodrigues Praieiro

EMAE – melhor dar do que receber
Líder:Líder:

EMAE – melhor dar do que receber
NI

275
3 ações

crianças
jovens

Líder: Luciana Aparecida da Silva

Resumo: visita ao Museu da Língua Portuguesa realizada 
com os alunos do 6º e 7º anos do AEJA Pinheiros e 7º ano 
do AEJA Consolação.

Museu da Língua PortuguesaMuseu da Língua Portuguesa
80

80
2 ações

jovens
adultos
idosos

Líder: Clerio Marcos Batista Vieira

Organização social beneficiada: Associação Fala Mulher

Resumo: o projeto contou com a colaboração de 
voluntários para a doação de diversos itens à Intituição.

Projeto fala mulherProjeto fala mulher
300

427
2 ações

crianças
jovens
adultos

Líder: Mario Francisco F Valladao

Organização social beneficiada: Projeto Peregrino

Resumo: arrecadação de alimentos por alunos do coral 
Infantil Mackenzie, em sua maioria, crianças do Ensino 
Fundamental I e apresentação do grupo de violões da 
Coordenadoria de Arte e Cultura no dia da entrega dos 
alimentos à instituição beneficiada.

Projeto PeregrinoProjeto Peregrino
60

12
2 ações

crianças
jovens

Líder: Roseli Oliveira D Barreto

Organização social beneficiada: CEPHAS

Resumo: as crianças tomaram o café da manhã na creche, 
seguiram para o Zoológico onde conheceram diversas 
espécies de animais e se divertiram com os voluntários.

Cephas no ZooCephas no ZooCephas no Zoo
120

230
4 ações

crianças
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TV do bem

Como faz todos os anos, a TV Mackenzie mobilizou toda sua 
equipe no projeto TV do Bem, que tem como objetivo gerar uma 
programação especial exibida na TV Mackenzie, nos canais 12 e 
60 da TV digital.

Essa programação tem como missão difundir o espírito voluntário 
entre os espectadores mostrando exemplos, depoimentos e 
informações capazes de sensibilizar as pessoas. Por meio de 
reportagens e entrevistas, a equipe da TV Mackenzie mostra a 
importância da solidariedade e mobiliza novos voluntários. 

Neste ano, a equipe da TV gravou três blocos especiais com o 
tema “Desenvolvendo a cultura da ação voluntária, solidária e 
sustentável“. Tendo os pastores Haveraldo Vargas Jr. e Fernando 
de Almeida como apresentadores, os blocos contaram com 
diversos convidados, como o Diretor-Presidente do Instituto 
Presbiteriano Mackenzie, Dr. Hesio Cesar de Souza Maciel, Mirta 
Lanni Pegoraro, voluntária do Centro de Voluntariado de São 
Paulo e Júlio Lima, do projeto “Um teto para o meu país”. 

Com a presença de diversos voluntários na plateia, a 
programação especial gerou uma importante refl exão sobre o 
papel que cada pessoa tem na construção de um mundo melhor. 
Além das entrevistas, os programas foram enriquecidos com 
21 vídeoreportagens que mostraram a atuação dos voluntários 
em diversas ações solidárias. 

Ricardo Mota
Coordenador geral da TV Mackenzie

Líder: Agenor Braga Nascimento

Resumo: cobertura televisiva das ações do 
MV por meio de duas atividades: realização 
de reportagens em vídeo sobre várias ações 
do MV e gravação de programas de auditório, 
com entrevistas de voluntários, beneficiados e 
especialistas em solidariedade, além da exibição 
das reportagens realizadas nas ações. Esses 
programas são exibidos na TV Mackenzie, 
Canais 12 e 60 da TV digital.

3 ações

TV do bem
Líder:

TV do bem NI

53
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Bloco 1: Desenvolvendo a cultura da ação voluntária
O primeiro bloco do Programa Palco Mackenzie 
teve como tema “Desenvolvendo a cultura da 
ação voluntária” e contou com a participação 
do Diretor-Presidente do Instituto Presbiteriano 
Mackenzie, Dr. Hesio Cesar de Souza Maciel e do 
Diretor de Finanças, Prof. F. Solano Portela Neto, 
além de líderes e voluntários que participaram 
do Mackenzie Voluntário 2011.

Bloco 2: Desenvolvendo a cultura da ação solidária
Com o tema “Desenvolvendo a cultura da 
ação solidária”, o segundo bloco do Programa 
Palco Mackenzie contou com a participação 
do Professor Yon Morato Ferreira da Costa, 
do Colégio Presbiteriano São Paulo e líder do 
projeto Despedida Solidária, Julio Lima, da ONG 
Um teto para o meu país e o Reverendo Dídimo 
de Freitas, capelão da Educação Básica do 
Colégio Presbiteriano Mackenzie Tamboré e líder 
do projeto Educação além fronteira, além de 
outros convidados da plateia.

Bloco 3: Desenvolvendo a cultura da ação sustentável
O terceiro bloco do Programa Palco Mackenzie 
teve como tema “Desenvolvendo a cultura da 
ação sustentável” e contou com a participação 
do Reverendo Jôer Côrrea Batista, gerente de 
Responsabilidade Social e Filantropia do Instituto 
Presbiteriano Mackenzie, Ingrid Francine, 
gerente de sustentabilidade da SWU (Starts 
With You) e a Profª Angela Schaun do Centro de 
Comunicação e Letras (CCL) da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, além de líderes e 
voluntários que participaram do Mackenzie 
Voluntário 2011

Assista à edição especial do programa Palco Mackenzie sobre o 
Mackenzie Voluntário 2011 acessando www.mackenzievoluntario.com.br
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Parcerias externas

No ano de 2011 o Mackenzie Voluntário contou com um 
aumento expressivo no número de projetos liderados por 
parceiros externos . Além disso, em relação a 2010, houve 
o acréscimo de 7 Estados – Amapá, Ceará, Maranhão, 
Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe. No total 

beneficiados
diretos

56.180
voluntários

16.434 projetos
realizados

110
foram realizados 110 projetos em 18 Estados da Federação 
o que demonstra, em termos numéricos, a importância e 
relevância de uma das principais ações sociais coordenadas 
pelo Mackenzie.

Líder: Romilson Bastos Leite

Resumo: ação social com diversas atividades, dentre 
elas: consultas médicas, corte de cabelo, emissão de 
documentos, atendimento odontológico, palestras 
preventivas e oficinas educativas.

Jardim de Deus - Congregação Monte Sinai
468

72
9 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

CearáParcerias externas

Líder: Cicera Verônica Soares Macêdo Gadêlha

Resumo: o projeto desenvolveu diversas atividades dentre 
elas: palestra sobre cuidados com o meio ambiente; 
oficina de produção de brinquedos reciclados; oficina 
culinária de reaproveitmento de alimentos e palestra 
sobre higiene pessoal.

É brincando que se aprende!
100

66
6 ações

crianças

BahiaParcerias externas

Amapá Parcerias externas

Bom samaritano

Líder: Thiago Viana Carraro

Resumo: o projeto atendeu a comunidade 
realizando testes de glicemia e aferição de pressão 
arterial, corte de cabelos e escovas, atendimento jurídico 
através da Defensoria Pública, conscientização a respeito 
do mosquito da dengue, vacinação de febre amarela 
e tétano, contação de histórias e entretenimento de 
educação física com as crianças.

250

200
11 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Dia de Ação Social - DAS Vida no PQM 2011

Líder: Helcio Azevedo de Queiroz Junior

Organização social beneficiada: 
Colégio Municipal Hidelbrando Maia

Resumo: o projeto desenvolveu atividades de corte 
de cabelo, atendimento preventivo de câncer do colo 
do útero, aferição de pressão arterial, verificação de 
glicemia, oficina nutricional para hipertenso, triagem 
auditiva (fonoaudiologia), doações de roupas, doação de 
cestas básicas, doação de brinquedos, recreação infantil e 
doação de bíblias.

259

130
10 ações

crianças
adultos
idosos



Fazer o bem faz bem 23

BahiaParcerias externas

Líder: Nilzete Vitoria da Rocha

Resumo: o projeto realizado na cidade de 
Buerarema teve por finalidade atender 
pessoas carentes e em risco social por meio de 
ações de saúde, assistência e entretenimento.

CalebeCalebe
187

60
8 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Central solidáriaCentral solidária
586

300
12 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Líder: Cirilo Soares Diniz Filho

Organização social beneficiada: 
Casa do Idoso Baldoino Azevedo

Resumo: com uma equipe de salão de beleza e 
educação física o projeto prestou serviços aos 
idosos da Intituição e também realizou atendimentos à 
comunidade por meio de atividades nas áreas de Saúde, 
Ação Social e Educação.Faz bem fazer o bem

Líder: Antonio Flávio Santos Andrade Guerra

Resumo: o projeto difundiu a importância do evangelismo 
e a prática da solidariedade, onde muitas pessoas tiveram 
a oportunidade de se beneficiar de atividades como corte 
de cabelo, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, 
doação de roupas, atendimento odontológico, além de 
diversas brincadeiras com as crianças.

428

110
4 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

IPP voluntária

Líder: Matheus Jonata Pereira de Souza

Resumo: o projeto realizou distribuição de cestas básicas, 
palestra sobre aproveitamento integral do alimento, oficina 
de reciclagem, aferição de pressão arterial, verificação do 
nível de açúcar no sangue, cálculo do IMC, aplicação de 
fl úor dentário e contação de história para crianças.

247

65
4 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Projeto amém

Líder: Carlos Santos da Silva

Resumo: o projeto realizou sua quinta edição por meio de 
ações sociais, música, evangelização e o Ministério Infantil.

320

81
15 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Igreja cidadã

Líder: Nailton Sousa Almeida

Organização social beneficiada: E.M. Antonio Bento de Freitas

Resumo: com o objetivo de despertar a comunidade 
da Vila Amorim para o exercício da cidadania, o projeto 
Igreja cidadã promoveu um dia de convívio com palestras 
e oficinas educativas.

841

70
9 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Foto: Virgília Vieira
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BahiaParcerias externas

No 65º aniversário do Augusto Galvão 
fazer o bem faz bem
No 65º aniversário do Augusto Galvão 
fazer o bem faz bem

Líder: Paulo Santos Terra Nova

Organização social beneficiada: Colégio Presbiteriano 
Augusto Galvão

Resumo: o projeto ofereceu serviços de atendimento 
assistencial à população e conscientizando-as da 
necessidade de servir ao próximo. 

2.800

1.099
11 ações

2.8002.800

1.099

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Peniel solidária
NI

150
7 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Líder: Jorge Antonio Oliveira

Resumo: consulta médica, corte de cabelo, 
manicure e pedicure, aplicação de fl úor, 
atendimento odontológico e aferição de 
pressão.

Líder: Eliomário André da Rocha

Resumo: o projeto promoveu ações que envolveram 
a comunidade para desenvolver atividades de 
orientação profissional, conscientização ambiental e 
importância do cuidado com a saúde do corpo e da mente.

Projeto abrindo portas
550

70
8 ações

crianças
jovens
adultos

crianças
jovens
adultos
idosos

Líder: Elioneide Gouveia de Deus Lima

Resumo: avaliação nutricional e oftalmológica, 
aferição de pressão, fisioterapia, consultoria 
financeira e jurídica, conselho tutelar, atendimento 
odontológico, palestra e simulação de primeiros socorros, 
recreação infantil e educação física para todas as idades.

Sábado solidário
560

162
17 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Sorriso da liberdade
Líder: Edgar Matos Sarmento

Resumo: o projeto teve como principal 
objetivo atender à comunidade de forma 
a promover ações de inclusão social, 
valorização do ser humano e melhora da 
auto estima do individuo. 

656

35
5 ações

crianças
jovens
adultos
idosos 
pessoas com 
necessidades 
especiais

Mackenzie Voluntário conquistaMackenzie Voluntário conquista
Líder: Orley Magalhães de Oliveira

Organização social beneficiada: Igreja 
Presbiteriana de Vitória da Conquista

Resumo: atendimento médico e jurídico, 
palestras de nutrição, escovação de dente 
e primeiros socorros, salão de beleza, 
aconselhamento bíblico e atividades para 
as crianças. 

criançascriançascrianças
456

100
8 ações

Mackenzie Voluntário na fraternidade

Líder: Johniery Almeida Silva

Resumo: o projeto beneficiou a comunidade carente 
com: consulta médica, eletrocardiograma, aferição de 
pressão arterial, teste glicêmico, palestras, corte de cabelo, 
recreação infantil, oficina de arte e assessoria jurídica. 

600

111
12 ações

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais
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Líder: Marcio Costa Dafl on

Organização social beneficiada: 
Casa do Menor São Miguel Arcanjo

Resumo: o projeto proporcionou diversas 
atividades às crianças como: brincadeiras, 
pintura de rosto, contação de histórias e 
danças. Foi oferecido um almoço e lanche e 
um momento devocional. Houve também distribuição de 
brindes (toalhas, chinelos, doces, kit higiênico, escova de 
dente e creme dental).

Rio de JaneiroParcerias externas

Líder: Elisangela Bezerra Francisco de Azevedo

Organização social beneficiada: Creche Comunitária 
João Ferreira

Resumo: um professor de Educação física realizou 
exercícios com as crianças para verificar sua coordenação 
motora e divertí-las. Outros voluntários se encarregaram 
de servir o lanche e distribuir os brinquedos.

Ressocializar sem preconceito
80

20
3 ações

crianças

81

120
11 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Líder: João Luiz Vieira 

Resumo: o projeto promoveu a conscientização e 
tratamento de dependentes químicos por meio de 
exibição de vídeos e palestras, exames de saúde e 
atendimento com psicólogos, nutricionistas, assistentes 
sociais e conselheiros.

Falando sobre drogasFalando sobre drogas
300

15
3 ações

jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

200

42
7 ações

crianças
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Líder: Nilson Cardoso Dutra

Organização social beneficiada: 
Igreja Presbiteriana de Higienópolis

Resumo: aconteceram diversas atividades 
como: salão de beleza, massagem, 
auriculoterapia, enfermagem, assistência 
psicológica, atendimento odontológico, 
avaliação nutricional, distribuição de 
material escolar e lanche.

Sou criança IV

Solidariedade é ação

Líder: Juan de Faria Mello Pinto

Resumo: foram realizadas diversas 
atividades como: aferição de pressão, 
exame de glicose; consultas com 
ortopedista e preventivo; corte de cabelo, 
aplicação de fl uor, limpeza de pele, 
atendimento espiritual e doação de roupas.

30

58
6 ações

crianças

Criança felizCriança felizCriança feliz
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GoiásParcerias externas

Dia feliz

Líder: Cícero César Vieira da Silva

Organização social beneficiada:  1ª IP de Nova Venécia

Resumo: oficinas de pintura de rosto, histórias com 
fantoches e cartazes, brincadeiras, músicas criativas, 
confecção de brinquedos com sucata, jogos e teatro além 
de distribuição de algodão-doce e pipoca.

850

30
10 ações

crianças
adultos

Espírito SantoParcerias externas

idosos

Líder: Janice Glenda Rodrigues Araújo

Organização social beneficiada: Centro de Convivência do 
Idoso – Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP)

Resumo: momento de refl exão em agradecimento a Deus, 
oficina de artesanato, jogos, salão de beleza e atividade 
musical, com a participação de um sanfoneiro e karaokê.

Melhor idade – alegria, fé e vida
60

27
7 ações

Mackenzie Voluntário
Líder: Bruno Henrique Mota

Organização social beneficiada: 
Escola Municipal Val Paraíso

Resumo: cortes de cabelo, acessoria da 
equipe de conselheiros tutelares da cidade 
e profissionais da Secretaria Municipal da 
Saúde com ações como: coleta de sangue 
para exame de HIV e Hepatite, vacinação 
adulto e infantil, palestra sobre drogas, 
orientação e controle de hipertensão e 
diabetes, orientação sobre saúde bucal 
infantil, programa especial para as crianças, 
orientação sobre dengue e epidemias, 
entrega de folhetos evangelísticos nas casas 
do bairro e arrecadação de alimento.

500

211
7 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Fazer o bem na escola, faz bem a comunidade

crianças
jovens
adultos

Líder: Camila dos Santos Calaça

Organização social beneficiada: Escola Municipal 
Orlandina de Castro Miranda 

Resumo: pintura dos quadros negros, organização 
da horta, oficinas de maquiagem, de fotografia, de 
artesanato e de saúde, atividades com as crianças, 
momento de louvor e devocional.

Fazer o bem na escola, faz bem a comunidade

criançascriançascrianças
170

52
7 ações

crianças
jovens
adultos

Líder: Djaik Souza Neves

Resumo: o projeto ofereceu atendimento estético 
e dentário, oficinas artesanais, exame de diabetes, 
brincadeiras com as crianças, show musical, espaço das 
profissões e instrução dada pela Polícia Civil.

IPSG e Mackenzie em ação

criançascriançascrianças
350

339
10 ações

crianças
jovens
adultos

Líder: Marcos Campos Botelho

Organização social beneficiada: Centro de Valorização da 
Mulher (CEVAM)

Resumo: atividades musicais, recreativas e esportivas, 
com dinâmicas de grupo, devocionais e histórias para 
crianças. O dia da criança foi comemorado com um lanche 
e distribuido brindes, brinquedos, bíblias e presentes.

Um dia de refrigério
70

22
9 ações
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Carater cristão que transforma o mundoCarater cristão que transforma o mundo Dia do Mackenzie Voluntário IPVGDia do Mackenzie Voluntário IPVG

Mato GrossoParcerias externas

Líder: Gislene Silva Rage Curvo

Organização social beneficiada: Abrigo Bom Jesus 
de Cuiabá, AACC e Escola Presbiteriana de Cuiabá

Resumo: distribuição de alimentos, roupas, brinquedos, 
bíblias, lanche e realização de diversas brincadeiras e a 
devocional. Foram realizadas também consultas médicas 
e distribuição de medicamentos.

crianças
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

1.500

448
7 ações

pessoas com 
necessidades 
especiais

Fazer o bem à APAE faz bem!

Líder: Fabio Cicley Santos Cruz

Organização social beneficiada: 
APAE - Gov. Lindenberg

Resumo: foi realizada uma visita à APAE, com a entrega 
de cestas básicas e desenvolvimento de atividades lúdicas 
com as crianças e adolescentes especiais.

16

30
2 ações

Melhor idade mais bonita
Líder: André Vieira Jordão

Organização social beneficiada: IPB em 
Presidente Kennedy

Resumo: o projeto desenvolveu palestras 
sócio-educativas, oficinas, salão de beleza e 
ginástica.

40

19
7 ações

adultos
idosos

Líder: Ana Lucia Moreira Rodrigues

Organização social beneficiada: 
Igreja Presbiteriana de Varzea Grande

Resumo: confecção de documentos, 
distribuição de mudas de árvores, massagem e limpeza 
de pele, bazar, feira do livro e recreação para as crianças.

crianças
jovens
adultos
idosos

230

115
13 ações

Líder: Rev. Alexander Alves Melo

Resumo: distribuição de roupas, de 
alimentos e de calçados, atendimento 
médico, orientação odontológica, 
orientação jurídica e corte de cabelo.

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Formando vencedores
NI

82
7 ações

Líder: Marcos Antonio Serjo da Costa

Resumo: liderado pela Igreja Presbiteriana de Cuiabá 
e pela Associação Projeto Maná de Assistência Social, 
foram realizadas diversas ações nas áreas da Saúde, 
Educação e Assistência Social.

crianças
jovens
adultos
idosos

Pólo IPC - Cuiabá
NI

716
13 ações
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crianças
jovens
adultos

Líder: Marcus Vinicius Eler Pereira

Organização social beneficiada: Congregação 
Presbiteriana Jardim Natal 

Resumo: atendimento jurídico e odontológico, aferição 
de pressão, palestras na área da Saúde, corte de cabelo, 
manicure, maquiagem e distribuição de lanche. 

Projeto Juca (Juventude Cristã Avante)
128

41
5 ações

Mato Grosso do SulParcerias externas Minas GeraisParcerias externas

Líder: Nestor Robson Loiola Aguiar

Resumo: atendimento médico e odontológico, aferição de 
pressão e glicemia, orientações para uma vida saudável, 
orientação jurídica, palestra sobre responsabilidade 
ambiental com distribuição de mudas de árvores nativas 
e orientação sobre drogas. Para as crianças houveram 
atividades de pintura, pula-pula e piscina de bolinhas, além 
da distribuição de pipoca e algodão doce.

crianças
jovens
adultos

Faz bem fazer o bem – BarrosoFaz bem fazer o bem – Barroso

crianças

Faz bem fazer o bem – Barroso

criançascrianças
50

30
7 ações

Líder: Paulo Roberto do Amaral

Resumo: palestra sobre a importância do 
voluntariado para a comunidade e atividades 
nas áreas de Saúde, Educação e Ação Social.

crianças
jovens
adultos
idosos

IPB em ação – Lavras
1.000

306
7 ações

398

114
7 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Aldeia indígena SassoróAldeia indígena SassoróAldeia indígena Sassoró

Líder: Clineu Aparecido Francisco

Resumo: o projeto ofereceu à aldeia 
indígena: corte de cabelo, maquiagem, 
manicure, pintura de rosto e gincanas para 
as crianças, histórias bíblicas, atividades 
desportivas, emissão de CPF e exames 
médicos preventivos, medição de pressão 
arterial, orientação à prevenção da saúde 
bucal e início da reforma do prédio escolar.

1.000

248
7 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Missão Caiuá 2011

Líder: Clodoaldo Furlan

Organização social beneficiada: 
Missão Caiuá

Resumo: o projeto ofereceu à aldeia 
indígena atividades como: jogos, gincanas, 
reforma do prédio da escola, construção de 
duas casas, doações de roupas, calçados, 
remédios, fraudas e 
livros.
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Líder: Carlos Alberto Dias

Resumo: aferição de pressão e glicemia, 
orientações nutricionais, artesanato, 
histórias bíblicas, corte de cabelo, carteira 
de trabalho e RG, Proerd (Programa 
anti-drogas), educação para o trânsito, 
defensoria pública, doação de mudas de 
árvores, pintura no rosto, ornamentação 
de unhas, música e teatro, lanches, 
tenda de oração, cinema e orientações 
sobre consumo 
consciente de 
energia elétrica.

crianças
jovens
adultos
idosos 
pessoas com 
necessidades 
especiais

Caxambu fazendo o bemCaxambu fazendo o bem

4.000

450
1 ação

crianças
jovens
adultos
idosos 
pessoas com 
necessidades 
especiais

2.000

250
8 ações

Líder: Luiz Henrique Filho

Organização social beneficiada: 
Hospital Antonio Moreira da Costa

Resumo: foi realizada a pintura externa 
do Hospital e diversas atividades como: 
corte de cabelo, manicure, emissão de RG, 
atividades lúdico-pedagógicas, pula pula, 
piscina com bolinhas e distribuição de 
alimentação.

Fazendo o bem no Vale da Eletrônica

crianças
jovens
adultos
idosos 
pessoas com 
necessidades 
especiais

600

100
3 ações

Líder: Rodrigo Geraldo da Silva

Organização social beneficiada: 
Igreja Presbiteriana de Mutum

Resumo: arrecadação de alimentos para 
uma instituição carente, aferição de 
pressão arterial e glicemia, medição de IMC, 
expedição de documentos de identidade, 
corte de cabelo, oficinas de trabalhos 
manuais, brincadeiras infantis, iniciação 
musical e distribuição de alimentação.

Fazer o bem faz bem aos mutuenses

crianças
jovens
adultos
idosos 
pessoas com 
necessidades 
especiais

14.941

336
4 ações

Líder: Vivian Brandão Cardoso

Organização social beneficiada: CAIC, 
APAC, APAE, Asilo São Vicente, Creche São 
José e escolas municipais e estaduais de 
Patrocínio

Resumo: houveram diversas atividades 
como: torneio de xadrez e futebol, 
apresentação de peças evangelísticas, 
Histórias que transformam, Saúde e bem 
estar, Tarde da beleza e musicalização 
infantil no CAIC, Melhor idade, no Asilo São 
Vicente, Cidadania e educação social – para 
uma vida melhor na APAC, e Tarde da beleza 
no Bairro Carajás.

Fazer o bem faz bem para todosFazer o bem faz bem para todos
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PernambucoParcerias externas

Líder: Artur Maciel de Oliveira Neto

Organização social beneficiada: Escola Rodolfo Aureliano

Resumo: palestras, teatro, debate e conscientização dos 
jovens a respeito do uso de drogas.

Combate às drogas na educação
200

40
5 ações

jovens
adultos

Líder: Roberval Góis

Resumo: atendimento médico e fisioterapêutico, 
aferição de pressão arterial e glicose, corte de cabelo, 
massagem, palestra sobre meio ambiente, oficina de 
reciclagem, futebol, capoeira, oficina de música, museu 
da bíblia e atividades recreativas para crianças.

Espiritualidade, ética e cidadaniaEspiritualidade, ética e cidadaniaEspiritualidade, ética e cidadania
1.000

300
7 ações

1.0001.000

300

crianças
jovens
adultos
idosos

Líder: José Ernando Pereira de Vasconcelos

Organização social beneficiada: IP do Planalto

Resumo: recreação para crianças de todas as faixas 
etárias, teste de glicemia, corte de cabelo, aferição de 
pressão arterial e assistência jurídica.

Pernambuco solidário – 
dia da criança feliz – saúde da família 

465

61
4 ações

crianças
jovens
adultos

Líder: Flávio Marcus

Organização social beneficiada: 2ª IP de Caruaru

Resumo: teste de controle glicêmico, aferição de pressão 
arterial, atendimentos de fisioterapia e psicologia e com 
profissionais de estética (corte de cabelo, manicure e 
maquiagem), aula de artesanatos, palestra sobre a saúde 
espiritual do idoso, atividades físicas para a terceira 
idade, sala com computadores para acesso à internet sob 
orientação de monitor e distribuição de alimentação. 

Pernambuco solidário – dia do idoso felizPernambuco solidário – dia do idoso felizPernambuco solidário – dia do idoso feliz
158

68
4 ações

158158

68

idosos 
pessoas com 
necessidades 
especiais

Líder: Eli Vieira Filho

Resumo: com a colaboração dos voluntários o projeto 
realizou a limpeza, pintura e reforma no templo da Igreja 
que abriga um projeto social que atende cerca de 200 
crianças carentes durante a semana. 

Pernambuco solidário – pintando o sete 
NI

60
3 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

crianças
jovens
adultos

Líder: Eudes Ferreira de Oliveira

Resumo: cursos profissionalizantes (biscuit, 
marketing pessoal, confeitaria, fuxico, 
maquiagem, primeiros socorros e confecção 
de briquedos) realização de um bazar 
com venda de roupas, doação de 600 kg 
de açúcar e um liquidificador, distribuição 
de cartilhas com orientações sobre meio 
ambiente e recração com as crianças.

Transformação – gestos que mudam vidas
NI

1.184
10 ações
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1.200

300
3 ações

jovens
adultos
idosos

Líder: Emanuel Clementino de Almeida

Organização social beneficiada: 
IP de Canhotinho

Resumo: o projeto teve um café da manhã 
seguido de um fórum de debates com 
autoridades locais. Houve uma passeata 
pelas ruas da cidade com voluntários 
exibindo faixas e cartazes contra o uso de 
drogas. Houve também uma tarde esportiva 
e um culto de louvor.

Pernambuco solidário – 
Canhotinho contra as drogas 

600

431
4 ações

crianças
jovens

Líder: Samuel Vitorino da Silva

Organização social beneficiada: 
IP de Heliópolis

Resumo: distribuição de folhetos e 
propaganda conscientizando as pessoas 
da necessidade de valorizar a pessoa 
idosa, palestras, trabalhos artesanais, 
apresentação de corais e grupo de dança 
da 3ª idade do SESC e do CRAS, distribuição 
de donativos no abrigo de idosos da cidade 
e atendimentos de saúde básica (aferição 
da pressão arterial, orientação nutricional e 
encaminhamentos) às pessoas idosas.

Pernambuco solidário – 
projeto eu faço a diferença 
Pernambuco solidário – 
projeto eu faço a diferença 

724

300
13 ações

crianças
jovens
adultos
idosos

Líder: Adriana Alves Ferreira da Rocha 

Organização social beneficiada: 
Projeto Barnabé

Resumo: pintura da fachada de casas, 
orientações sobre o INSS, atendimento 
jurídico e psicológico, teste de glicemia, 
cálculo de IMC, aferição de pressão arterial, 
corte de cabelo, manicure, oficinas de 
solda, reciclagem de sabão caseiro, 
artesanato, torneio de futebol, 
passeata ecológica e distribuição de 
mudas de árvores.

Mão amiga Mão amiga Mão amiga 

NI

278
4 ações

crianças

Líder: Mariano Alves Júnior

Resumo: passeio no parque de 
diversões, apresentação de uma 
peça teatral, atividades esportivas e 
distribuição de alimentos. 

Pernambuco solidário 2011
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Líder: Tiago Alves Monteiro Filho

Resumo: prestação de orientações e 
assistência jurídica, tais como: registro e 
alteração de registro de adultos, acordo 
entre partes em ocorrência de batida de 
motocicleta e providências no 
sentido de extinguir ações que 
já deveriam estar extintas.

ParáParcerias externas

crianças
adultos
idosos 
pessoas com 
necessidades 
especiais

Líder: Tiago Alves Monteiro Filho
Assistência jurídica

Líder:Líder:
Assistência jurídica

criançascriançascrianças
12

21
4 ações

Líder: Josiley Torres Freitas Solano

Resumo: apresentação de literatura infantil, 
leitura de histórias infantis, exposição de 
vídeos educativos para incentivo da leitura 
e aprendizagem, pintura de desenhos, 
distribuição de lembranças, ornamentação e 
preparação do ambiente.

Biblios: incentivando a leitura infantilBiblios: incentivando a leitura infantil

5

7
4 ações

crianças

crianças
jovens
adultos
idosos

Líder: Francisco George dos Santos

Resumo: orientação jurídica, 
aconselhamento espiritual, entrega 
de cesta básica, tratamento de beleza, 
entre outros.

Divulgação e documentação 
do dia do voluntário

75

6
3 ações

crianças
adultos
idosos

Líder: Wellington Francisco Rosa

Resumo: arrecadação de 156 cestas básicas 
entre a Associação Empresarial de Xinguara, 
no comércio da cidade, por profissionais 
liberais e pecuaristas e posteriormente 
entregues a famílias carentes da 
comunidade.

Pão da vida 156

16
3 ações

criançasLíder: Fábio Barcelos Jacinto

Resumo: distribuição de kits contendo 
escova dentária e pasta de dente.

Saúde bucal 200

5
3 ações

Líder: Eber Pinheiro Viana

Resumo: aferição de pressão arterial, 
trabalhos de reciclagem com garrafas PET, 
ginástica aeróbica dançante, relembrando 
as antigas brincadeiras com crianças, 
desfile infantil, maquiagem, penteados, 
manicure, apresentação de cantores gospel 
e distribuição de pipoca.

Jovem em ação

90

50
6 ações

crianças
jovens

SergipeParcerias externas MaranhãoParcerias externas

370

50
8 ações

crianças

Ama vida

Líder: Marco Antonio Alves da Silva

Organização social beneficiada: 
Igreja Presbiteriana Agua Viva 

Resumo: aferição oftalmológica em 
crianças e adultos, exame de prevenção ao 
câncer de útero, consulta fonoaudiologica, 
corte de cabelo, massagem, lazer, 
distribuição de balas e de lanches.
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crianças
jovens
adultos
idosos 
pessoas com 
necessidades 
especiais

jovens
adultos

ParanáParcerias externas

Líder: Beatriz de Carvalho Dias Maynardes

Resumo: a sala da IP Jardim Ipê foi reformada para se 
tornar um espaço para o trabalho com crianças. Para isso 
foram doados materiais escolares e brinquedos, além 
da reforma dos móveis doados. Houveram atividades 
para as crianças da comunidade como: teatro, músicas, 
história, lanches e cama elástica.

Espaço KidsEspaço Kids
70

65
4 ações

crianças

Rio Grande do SulParcerias externas

NI

293
10 ações

Copa Unisinos 2011Copa Unisinos 2011Copa Unisinos 2011

Líder: Davi Wiezel Brasil

Resumo: o evento incentivou o desporto 
universitário visando a formação do 
caráter do aluno e o desenvolvimento 
de habilidades e liderança por meio 
de um torneio esportivo com diversas 
modalidades.

TocantinsParcerias externas

400

179
5 ações

Sou da paz

Líder: Olindina Almeida Gama da Costa

Resumo: palestras, atendimentos 
odontológicos e psicológicos e atividades 
como: plantio de mudas na escola e 
distribuição de panfl etos educativos, 
oficina de xadrez e bonecos, prova de 
ciclismo,torneio de futsal, aplicação de 
fl úor, teste de glicemia, cortes de cabelo e 
visita aos idosos para aferição de pressão.

crianças
jovens
adultos

Líder: Waldemar Moreira Filho

Resumo: atendimento médico, corte de cabelo, 
orientação de higiene bucal e psicológica, enfermagem, 
atividades com as crianças e arrecadação de alimentos.

Impacto social PRIG
NI

50
10 ações

crianças

Líder: Simone Lobo Alves

Organização social benefi ciada: CMEI Josefi na da Silva Kluppel 

Resumo: plantio de tomate, pintura de rosto das 
crianças, piscina de bolinha e dança com músicas infantis, 
homenagem aos professores do CMEI com entrega 
de lembrancinha, oração para todos e distribuição de 
algodão doce, pipoca e suco.

Líder: Simone Lobo Alves

Semeando sustentabilidade
135

55
3 ações
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São PauloParcerias externas

crianças
jovens
adultos 
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Líder: Gerlice Santos de Melo

Resumo: foi montada uma fábrica de chocolate que produziu 
maçãs com chocolate, bombons e pirulitos. Houve também: 
corte de cabelo, massagem, brincadeiras infantis, escultura 
de balões, artesanatos, entrega de prêmios e teatro com 
entrega de doces, salgadinhos e chocolate.

A fantástica fábrica de chocolateA fantástica fábrica de chocolate

crianças

A fantástica fábrica de chocolate

criançascrianças
300

102
4 ações

Líder: Douglas Moura da Silva

Organização social beneficiada: Escola Municipal 
Profa Neuma Maria da Silva

Objetivo: orientação sobre prevenção de dengue e DST/
AIDS, consumo correto do gás de cozinha inteligente 
e de energia elétrica, o ciclo e economia de água, 
orientação jurídica, defesa do consumidor, emissão de 
carteira profissional, cadastro de desempregados, corte 
de cabelo, maquiagem, limpeza de pele, exame de vista, 
aferição de pressão arterial e exame de glicemia.

Ação família na escolaAção família na escola
2.000

115
11 ações

2.0002.000

115

crianças
jovens
adultos 
idosos

Líder: Ailton Cezar de Oliveira

Resumo: orientação jurídica, distribuição de 
cartilhas e panfl etos explicativos (Lei Maria da 
Penha – direitos das pessoas com autismo – informativo 
sobre a Lei 10948/01 – discriminação e informações sobre 
a Defensoria Pública do Estado de São Paulo).

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Advogado legalAdvogado legal
100

15
5 ações

crianças
jovens
adultos 
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Líder: Marcio Regis Moreira

Resumo: entrega de panfl etos explicativos sobre coleta 
seletiva e recolhimento de garrafas de óleo de cozinha.

Consciência ambiental – reciclagem de 
óleo de cozinha

600

69
3 ações

Líder: Marco Antonio Rodrigues

Resumo: atendimentos para eferição de 
glicemia e pressão arterial, distribuição de 
kits para escovação dentária e material 
educativo infantil.

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Líder: Marco Antonio Rodrigues
Fazendo o bem em Itaquaquecetuba

Líder: Líder: 
Fazendo o bem em Itaquaquecetuba

197

81
7 ações

crianças

Líder: Henrique Aparecido Casarotto 

Organização social beneficiada: AEA Vila Formosa

Resumo: as crianças e os adolescentes participaram de 
várias atividades como: recepção e orientação, brincadeiras 
em grupo, palestra contra drogas, entrega de bíblias e 
distribuição de alimentos. Um grupo de voluntários pintou a 
fachada e o playground da unidade na periferia de Campinas.

AEA Vila Formosa 2011AEA Vila Formosa 2011
145

90
3 ações
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crianças
jovens
adultos

Líder: Débora Cardoso da Silva

Organização social beneficiada: ASPAS

Resumo: dentista e pediatra, corte de cabelo, palestra de 
orientação profissional e elaboração de currículo, sorteio de 
cestas básicas e espaço criança (pintura facial, brincadeiras e 
apresentação teatral).

Ação socialAção social
100

50
6 ações

Líder: Rosana Pita

Organização social beneficiada: Lar Nefesh 

Resumo: uma grande festa com diversas brincadeiras e 
barracas de alimentação que teve como objetivo levantar 
recursos para aquisição da sede própria do Lar Nefesh, 
que atende crianças vítimas de maus tratos. 

crianças

Big festa NefeshBig festa Nefesh
40

19
5 ações

Líder: Maria do Carmo Xavier de Souza

Resumo: brincadeiras com as crianças, momentos de 
musica, histórias e distribuição de lanche e de produtos 
de higiene pessoal. 

Brincando e evangelizando “resgate das 
brincadeiras tradicionais”
Brincando e evangelizando “resgate das 
brincadeiras tradicionais”

60

99
5 ações

crianças
jovens

Líder: Silvia Sampaio Sales Santos

Organização social beneficiada: STC Cotia 

Resumo: demonstrações de Kung-Fu, música e 
brincadeiras como pintura de rosto e dança da cadeira. 

crianças
jovens
adultos 
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Dia do doce com a STC CotiaDia do doce com a STC Cotia
400

30
4 ações

crianças

Dia felizDia feliz
450

296
10 ações

Líder: Dilma da Silva de Souza

Resumo: brincadeiras, teatro infantil, pintura facial, 
penteados nas crianças, alimentação, palestra 
odontológica e aconselhamento e orientação quanto às 
drogas, violência e preconceito.

crianças
jovens
adultos

Doação de livros infanto-juvenisDoação de livros infanto-juvenis
300

15
5 ações

Líder: Bruna Pereira Alves

Resumo: arrecadação de livros infanto-juvenis para 
benefício de todos que frequentam a Escola Estadual 
Caetano de Campos para incentivar o hábito da leitura.
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São PauloParcerias externas

crianças
jovens
adultos

100

20
8 ações

Líder: Debora de Lima Silva

Organização social beneficiada: APAS 

Resumo: plantio de mudas, pintura do 
prédio, arrecadação de livros, curso de 
secretariado e rotina administrativa, 
oficina de física e biologia, oficinas 
sustentáveis, orientação vocacional e 
distribuição de lanche.

Líder: Debora de Lima Silva

Educação para o 
desenvolvimento sustentável
Educação para o 
desenvolvimento sustentável

crianças
jovens
adultos
idosos

Eu sou sangue bomEu sou sangue bom

criançascriançascrianças
30

30
2 ações

Líder: Fernando Luis Cazarotto Berlezzi

Organização social beneficiada: Hemocentro do Hospital 
das Clínicas de São Paulo 

Resumo: doação de sangue ao HC. 

crianças

Fazendo o bem na ACRAMFazendo o bem na ACRAM
146

50
4 ações

Líder: Luciara Aparecida de Andrade

Organização social beneficiada: Associação Cristã de 
Apoio à Criança e ao Adolescente (ACRAM)

Resumo: brincadeiras e gincanas, palestra sobre drogas, 
apresentação de palhaço, distribuição de lanches e 
entrega de brinquedos.

crianças
pessoas com 
necessidades 
especiais

Fé e alegria, sorriso todo dia!Fé e alegria, sorriso todo dia!

crianças
26

15
3 ações

Líder: Elias Antonio Zadeh Mitre

Organização social beneficiada: Centro Social Fé e Alegria 
- Casa de Fraternidade

Resumo: o projeto proporcionou um dia de alegria e 
felicidade a crianças com necessidades especiais, levando-
as para passear no Zoológico de São Paulo.

crianças
jovens

Líder: Murilo de Sena Cagliari 

Organização social beneficiada: Pastoral da Criança - 
Jardim Nova Conquista

Resumo: atividades que trabalharam o físico e o 
intelectual, o trabalho em equipe e a liderança através 
de atividades lúdicas programadas para as crianças. Para 
muitas, foi a primeira oportunidade de jogar videogame 
ou participar de uma festa. 

Nova Conquista – dia de fazer a festa – 
Rotaract Club de Limeira Tatuibi

40

30
6 ações

crianças
jovens

Kairós – um tempo para colorir o Nosso LarKairós – um tempo para colorir o Nosso Lar
60

54
6 ações

Líder: Rafael Fernandes de Oliveira 

Organização social beneficiada: Instituição Beneficente 
Educacional Nosso Lar

Resumo: pintura da fachada, recepção, corredores, 
refeitório e organização da biblioteca.
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crianças

Fome de Deus fome de pãoFome de Deus fome de pão
4

30
3 ações

Líder: Marcelo Coelho Almeida

Resumo: os voluntários percorreram as ruas do bairro 
arrecadando alimentos não perecíveis para doação para 
creches da região de Pirituba.

crianças
jovens
adultos
idosos

Projeto abrace – FUSBProjeto abrace – FUSB
300

120
7 ações

Líder: Bruno Sussumo Yamazaki

Resumo: brincadeiras, lazer, escola biblica, 
alimentação, corte de cabelo, orientação 
sexual, psicológica e pastoral e palestras de 
prevenção a acidentes domésticos.

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Projeto Barnabé, consolação e alegriaProjeto Barnabé, consolação e alegria
600

322
10 ações

Líder: Marcelo Bologna da Silva

Resumo: visita a um asilo com manicure e maquiagem das 
senhoras e corte de unhas dos senhores. Plantio de 250 
mudas de árvores, caminhada pela paz, atração musical, 
arrecadação de cerca de 600 peças de roupas, brinquedos 
usados e novos e produtos de higiene pessoal e limpeza. 

idosos

Projeto servoProjeto servo
52

100
5 ações

Líder: Ana Clélia de Sá 

Organização social beneficiada: Instituição Cristã 
Lar Mãe Mariana

Resumo: socialização entre os voluntários e os idosos 
da instituição com almoço e café da tarde com cardápio 
diferenciado, entrega de prêmios e 1.500 fraldas 
geriátricas e concurso de miss e mister julgados por uma 
banca formada pelos idosos.

crianças
jovens
adultos 
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

200

77
6 ações

Líder: Claudia de França Pereira

Organização social beneficiada: Escola 
Municipal Teresa Maia 

Resumo: corte de cabelo, assessoria jurídica, 
enfermagem, manicure, aconselhamento 
bíblico, artesanatos (escultura de balões e 
pintura de rosto), orientação profissional 
(palestras), aferição de pressão arterial e 
brincadeiras envolvendo e ensinando sobre 
a Sustentabilidade: piscina de bolinha, 
escorregador, pula-pula, limpeza de pele e 
algodão doce. 

Líder: Claudia de França Pereira

A aventura da criação
Líder: Líder: 

A aventura da criação

crianças
jovens
adultos
idosos

Projeto AMEProjeto AME
200

75
11 ações

Líder: Filipe Ribeiro de Lima

Resumo: corte de cabelo, palestra de saúde, atendimento 
jurídico, instruções familiar, oficina de dança, dinâmica 
para mulheres, histórias com fantoche, teatro, filmes, 
cama elástica, algodão doce, pipoca, pintura facial, pintura 
de desenhos e bexiga com escultura.
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São PauloParcerias externas

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Líder: Andrea Gonçalves de Pádua Souza 

Resumo: brincadeiras, gincanas, dança 
com DJ, pula-pula, cama elástica, piscina de 
bolinha, pintura facial, oficina de pintura e 
distribuição de cachorro quente, pipoca, 
algodão doce, refrigerantes e brinquedos.

Projeto Happy Day
solidários do bem I – Jd. Paulista
Projeto Happy Day
solidários do bem I – Jd. Paulista

crianças

solidários do bem I – Jd. Paulista

criançascrianças
840

582
16 ações

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Líder: Tadeu Geraldo de Souza 

Resumo: brinquedos, recreação, 
pista de skate, patins e distribuição 
de lanches.

Projeto Happy Day
solidários do bem III – Novo Osasco

800

635
13 ações

jovens

Líder: Jonas Costa de Aquino 

Resumo: atletismo, futsal, volei, handebol, tênis de mesa, 
culto e arrecadação de alimentos para doação por meio 
da inscrição dos atletas.

UPA – jogos olímpicos de adolescentes 
presbiterianos

300

55
4 ações

crianças
jovens

Líder: Edson Fernandes da Silva 

Resumo: criação de uma biblioteca itinerante para levar 
a boa literatura infantil e crescer com o pequeno leitor, 
por meio do apoio dos professores e alunos que se 
manifestaram através das suas doações.

Semear – plantando esperança e 
resgatando vidas para a vida

160

40
5 ações

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Líder: Bianca de Pádua Souza 

Organização social beneficiada: Instituto Fenix

Resumo: brincadeiras e distribuição de 
lanches, pipoca, doces e brinquedos.

Projeto Happy Day
solidários do bem II – Jd. Santa Rita
Projeto Happy Day
solidários do bem II – Jd. Santa Rita

crianças

solidários do bem II – Jd. Santa Rita

criançascrianças
325

518
12 ações

crianças
jovens
pessoas com 
necessidades 
especiais

Projeto semearProjeto semear
100

70
5 ações

Líder: Johnny Buarque Pires

Resumo: evento para promoção do bem e resgate da alegria 
e felicidade a pacientes em tratamento contra o câncer.
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jovens
adultos
idosos

82

75
3 ações

Líder: Débora Pontes de Matos

Organização social beneficiada: APAS 

Resumo: distribuição gratuita de mudas 
de árvore de Ipê Amarelo durante uma 
passeata.

Líder: Débora Pontes de Matos
Sementes do futuro

Líder: Líder: 
Sementes do futuro

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Reforma em açãoReforma em ação
560

528
6 ações

Líder: Henri Maeda 

Resumo: caminhada ao redor do parque 
Portugal. A inscrição para participação se deu 
através da doação de 1 Kg de alimento não perecível, num 
total arrecadado de aproximadamente 550 Kg que foram 
doados ao Banco de Alimentos da Cidade de Campinas. 

adultos
idosos

Santa CatarinaParcerias externas

NI

NI
1 ação

Saúde em primeiro lugar: parabéns 
para quem sabe cuidar

Líder: Adalberto Costa Oliveira

Resumo: homenagem a todos os 
profissionais que trabalham nas unidades 
básicas de saúde da região sul da cidade de 
Florianópolis.

crianças

Viva o parque!Viva o parque!
490

45
3 ações

Líder: Daniela da Silva Paula

Organização social beneficiada: EMEI Rosa e Carolina Agazzi

Resumo: o projeto uniu forças para dar cor e vida à 
paisagem do parque infantil da escola, localizada na zona 
norte de São Paulo e que serve também como espaço de 
lazer da comunidade.

crianças
jovens
adultos
idosos

Zona leste tem jeitoZona leste tem jeito
2.100

350
13 ações

Líder: Paulo Mastro Pietro

Resumo: corte de cabelo, estética postural, 
aferição de pressão arterial, teste de diabetes, 
orientação nutricional, avaliação do IMC e odontológica, 
massoterapia, orientação jurídica, aconselhamento familiar, 
brinquedos e biblioteca infantis, palhaços, música gospel, 
artesanato e noções de cidadania.

Líder: Thiago Ramos Stellin Malagrino

Resumo: distribuição de sopa e lanche para 
moradores de rua. 

crianças
jovens
adultos
idosos
pessoas com 
necessidades 
especiais

Líder: Thiago Ramos Stellin Malagrino
Madrugada do carinho

Líder: Líder: 
Madrugada do carinho 197

4
2 ações

idosos
14

15
4 ações

Líder: Mariana Marques da Costa

Organização social beneficiada: Lar de 
Idosos Vivência Feliz 

Resumo: café da tarde com os idosos e 
entrega de doações ao asilo.

Líder: Mariana Marques da Costa
Por um futuro mais feliz

Líder: Líder: 
Por um futuro mais feliz
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www.mackenzievoluntario.com.br
13, 20 e 27 de outubro de 2012

Não deixes de fazer o bem a quem 
dele precisa, estando em tuas mãos 

a capacidade de fazê-lo.
Provérbios 3:27




