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I – IDENTIFICAÇÃO
Associação:

Instituto Record de Responsabilidade Social - RESSOAR

Endereço:

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

CEP:

01410-001

Telefone:

(11) 3300-5443

CNPJ:

07.669.797/0001-63

Email:

ressoar@ressoar.org.br

Site:

www.ressoar.org.br

CERTIFICADOS E TITULARIDADE



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



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



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



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



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

Mandato atual: Mandato de 03 anos: 01/12/2020 a 30/11/2023.
Presidente:

Ionice Pereira da Cruz Ferreira da Silva

Vice-Presidente:

Delmar de Andrade Macedo

1º Secretário:

Leandro de Assis Furtado de Oliveira

2º Secretário:

Angela Márcia Cardoso Vieira

1º Tesoureiro:

Mafran Silva Dutra

2º Tesoureiro:

Veríssimo de Jesus

FINALIDADE ESTATUTÁRIA

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

Tudo começou em 2005 quando a emissora Record TV resolveu criar um
Instituto para melhor atender os projetos sociais que vinha desenvolvendo e
ampliar esse universo da “responsabilidade social”, percebendo que é
essencial para qualquer empresa promover mundanças significativas na
sociedade. E foi com essa consciência, aliada a seu imenso potencial, que a
emissora criou o Instituto Ressoar, iniciando sua contribuição social junto à
sociedade brasileira, proporcionando uma chance a quem mais precisa.
Desde então, vem atuando nas mais variadas áreas de interesse público –
cultura, educação, cidadania, profissionalização, meio ambiente, entre outros
– realizando projetos próprios e apoiando iniciativas de grande impacto
social.

OBJETIVO

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

menos

favorecidas

por

meio

da

educação,

da

capacitação

profissional e da prestação de serviços de utilidade pública.

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


Recepção;



Sala de diretoria, com 01 banheiro;



Depósito com arquivo;



Sala de reunião;
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Sala de edição;



Sala de projetos, eventos, programa e coordenação;



Sala de financeiro e administrativo;



Copa e cozinha;



02 banheiros (feminino e masculino).
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Área de Abrangência
Nível nacional
Público alvo
Crianças, adolescentes, adultos, idosos e portadores de deficiência física

Recursos Humanos Envolvidos
O Instituto Ressoar possui atualmente em seus recursos humanos 07
colaboradores na categoria CLT, conforme grade abaixo:

Nome

Função

Escolaridade

Carga Horária
Semanal

Gigliola Medeiros de
Godoi

Executiva de
Projetos

Superior

200 horas mês

Talita Georgetti

Coordenadora

Superior

200 horas mês

Veranice Brito
Santana

Analista Adm.
Financeiro

Superior

200 horas mês

Pamela Emerich de
Aquino

Assessora de
Mídias Sociais

Superior

200 horas mês

Rodrigo Fonseca
Ogata

Editor

Superior

200 horas mês

Camila Borges
Nicolau

Produtora

Superior

200 horas mês

Giovana Dafne Cruz
Silva

Treinee

Superior
Incompleto

125 horas mês
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RECURSOS FINANCEIROS Doações

de

pessoas

jurídicas

e

físicas,

associados

ou

não,

festas

beneficentes, eventos e parcerias privadas.

II – CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
PROJETO 1 – RESSOAR CULTURA E LAZER
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O Projeto busca facilitar a acessibilidade a teatros, cinema, shows, parques,
possibilitando acesso a momentos de lazer, manifestações culturais de
complemento à educação, gerando de fato a inclusão social e elementos que
são de grande importância para o fortalecimento da autoestima.
O Público-alvo é a população em vulnerabilidade social, baixa renda, a
exemplo de: crianças, adolescentes, adultos e idosos.
METODOLOGIA E EXECUÇÃO

No dia 11 de maio de 2021, o Instituto Ressoar, montou uma sala de leitura,
lazer e recreação na Casa Ondina Lobo, localizada na Rua Regina Brada, n°
471 – Jardim dos Estados, São Paulo/SP.
Devido a Pandemia de Covid-19, a gerontóloga Mariana Yamaguchi,
responsável do lugar, acompanhou a equipe do Ressoar na organização da
ação, respeitando as normas de higiene e de distanciamento social.
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Neste dia, pela manhã, o furgão da RecordTV transportou as poltronas,
livros e estantes que foram destinadas para este projeto através de doações
de empresas parceiras.
Após a entrega, a equipe do Ressoar fez a montagem da sala de convívio
social; foram colocadas 2 poltronas altas e aconchegantes, os livros foram
organizando e enfileirados nas estantes.
Como parte da ação, também foi gravada uma matéria como prestação do
projeto e de divulgação do trabalho da Casa Ondina Lobo.
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Link da matéria exibida no Programa Ressoar:
https://www.youtube.com/watch?v=RO6TJ-IxQw0&t=22s
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PROJETO 1.2 – RESSOAR MULTIMEIOS
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15

16

Público-alvo
Jovens de 16 a 28 anos, nas seguintes divisões:
 Jovens em busca do primeiro emprego e/ou de uma renda extra.
 Jovens participantes de projetos sociais de empresas e
instituições parceiras do Instituto Ressoar.
 Jovens de comunidades do Estado de São Paulo e a nível Brasil.
 Alunos do Ensino Médio (ano 2021) de Irecê, na Bahia, através
do Projeto Nova Canaã.
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Metodologia e Execução
Desde 2009, o Instituo Ressoar, com a missão de promover a transformação
da sociedade e de impactar pessoas, através da educação, da capacitação
profissional e da prestação de serviços de utilidade pública e em conjunto,
com a expertise de sua fundadora, a Record TV - uma das maiores Redes de
Comunicação do país e criou o projeto: Curso Ressoar Multimeios.
Em 2021, devido ao Covid-19, o Ressoar Multimeios, que é um curso de
capacitação profissional foi totalmente gratuito e on-line sobre o
EMPREENDEDORISMO DIGITAL, afim de inseri-los no mercado de trabalho
nas áreas das MÍDIAS DIGITAIS.
Foi destinado para os jovens em situação de vulnerabilidade social, com o
intuito de desenvolver o autoconhecimento, a melhoria da qualidade de vida,
e promover o aprendizado e a inclusão social.
Além da crise mundial de saúde que enfrentamos, acreditamos que usar
estratégias de marketing no empreendedorismo e inserir-se no meio digital é
fundamental atualmente. Certamente esta é a chave para o sucesso de
qualquer negócio, por isso oferecemos o curso de “Empreendedorismo
digital”. Os jovens aprenderam a utilizar as principais ferramentas de mídias
sociais e ainda, a criar um negócio do zero, conteúdo relevante e aumentar
o engajamento nas redes.
O Projeto Ressoar Multimeios vai muito além de proporcionar conhecimento
teórico aos alunos, nos preocupamos também com a inteligência emocional
deles! Queremos que eles eliminem suas crenças limitantes e aprendam a
formar crenças poderosas! É importante lembrarmos que os alunos vivem
em situação de vulnerabilidade e não possuem nenhum conhecimento sobre
o

tema.

Por

isso,

proporcionamos

conteúdo

teórico,

mas

também

ferramentas para o desenvolvimento pessoal deles. Desta forma, cremos
que certamente eles terão sucesso no momento da prática.
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Resultados obtidos e indicadores de avaliação
Realizamos parceria com Instituições, além de divulgarmos o projeto através
da Campanha patrocinada nas redes sociais e veículos de comunicação.
Participaram ainda, funcionários do Ressoar e da RecordTV. No total foram
503 inscritos no curso em 2021.

Projeto:

Ressoar Multimeios

Público alvo:

Jovens e adolescentes

Recursos financeiros:

Recurso próprio do Instituto Ressoar e
parcerias.

Recursos humanos:

CLT 07 pessoas

Abrangência territorial:

Nacional

Total de pessoas atendidas em 2021: 503 pessoas

Links das matérias que foram ao ar no Programa Ressoar:
https://www.youtube.com/watch?v=03Kik5RIQmE&t=195s
https://www.youtube.com/watch?v=oXJiwqpo2mQ&list=PLeyskgh7h3r9RYKOvPz9ZnQ
YT6R3Ny-qJ&index=26
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PROJETO 1.3 – CAMPANHA DO AGASALHO 2021

Com o objetivo de arrecadar peças de roupas de frio para pessoas em
situação de rua ou em extrema vulnerabilidade social, a campanha contou
com a solidariedade dos colaboradores da Record TV, Record News e R7.
Na época do inverno, com as noites mais longas e geladas, somadas as
temperaturas baixas, mais de 220 mil pessoas que vivem em situação de
rua e em vulnerabilidade no Brasil, são as mais impactadas com essa dura
realidade que são as consequências causadas pela estação mais fria do ano.
Por isso, é de suma importância promover a empatia e a solidariedade e
assim, fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam. Um simples
gesto pode salvar vidas comprometidas pelo abandono e pela falta de
moradia.
As arrecadações foram realizadas no período de 25 de maio a 25 de junho.
Caixas de coleta foram colocadas em pontos estratégicos nos corredores dos
3 prédios da RecordTV; Barra Funda, Ministro Rocha e na Avenida Paulista.
Este ano, o Instituto Ressoar contou, mais uma vez, com a parceria da
PUKET, a empresa doou 200 cobertores e 200 pares de meias que foram
distribuídos juntamente com as peças de frio arrecadadas.
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No dia 08 de julho foi realizada a ação noturna de entrega dessas doações
em parceria com a equipe do projeto “Bem da Madrugada”. Neste dia, pela
manhã, o furgão da RecordTV retirou as doações armazenadas no Instituto
Ressoar e entregou no galpão do Bem da Madrugada.
Na parte da tarde, a equipe do Bem, realizou a triagem e higienização de
tudo que foi recebido.
No período noturno, fizeram a distribuição das rotas entre os voluntários que
participaram da entrega das peças de roupas, agasalhos, vestuários,
cobertores e os kits de higiene e os kits de alimentos aos moradores de rua.
Para alcançar um maior número de pessoas beneficiadas com esta ação, a
equipe do Bem da Madrugada traçou 5 (cinco) rotas de entregas, dividas
entre; Zona Centro, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte e Zonal Sul. Essa
logística de execução só foi possível com o apoio de aproximadamente 50
voluntários, que doaram tempo, dedicação e prestações de serviços.
Entre os voluntários, destacam-se também os profissionais da saúde como;
médicos,

enfermeiros,

psicólogos,

assistentes

sociais

que

fizeram

o

atendimento para os moradores de rua. Já os médicos veterinários
prestaram atendimento para os cães e gatos dessas pessoas.
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Matéria que foi ao ar no Programa Ressoar:
https://www.youtube.com/watch?v=bB4IOTVwtx4&list=PLeyskgh7h3r9RYK
OvPz9ZnQYT6R3Ny-qJ&index=32
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PROJETO 1.4 – RESSOAR SOLIDÁRIO I

Desde 2006, o Projeto Ressoar Solidário estimula a vontade de fazer o bem
que existe em todo ser humano através do voluntariado.
Com a mobilização, os voluntários doam seu tempo e sua força de trabalho
em atividades em prol do meio ambiente, e também de Instituições que
cuidam de pessoas com deficiências, crianças, idosos e pessoas em situação
de rua.
Neste ano, devido à crise mundial que estamos vivendo em razão da
pandemia de Covid-19, nossa ação ocorreu online.
A escolha da ação foi decorrente do aumento significativo dos dados de
violência contra as mulheres. Devido a pandemia da Covid-19, que assolou o
mundo e desencadeou uma crise socioeconômica, em que as mulheres
foram as mais afetadas.

Público-alvo
Mulheres em situação de vulnerabilidade social, vítimas de violência
doméstica, de qualquer tipo: física, emocional e/ou financeira.
METODOLOGIA E EXECUÇÃO
O projeto foi realizado de forma online, no dia 24 de setembro de 2021, das
13h às 17h. Apenas os palestrantes, prestadores de serviço e colaboradores
do Instituto Ressoar se reuniram, presencialmente, na sede do Instituto
Ressoar, em São Paulo, para a realização e transmissão do “Treinamento de
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Inteligência Socioemocional ” para mais de mil mulheres através de uma
plateia virtual, numa conexão direta com o Projeto Nova Canaã, moradoras
de Paraisópolis, Projeto Bastê , Consulado da Mulher, além de milhares de
participantes que acessaram as plataformas virtuais onde as palestras foram
transmitidas em tempo real.
Para isso, o Instituto Ressoar convidou cinco palestrantes que, ao longo do
dia, abordaram questões relacionadas à inteligência emocional, autoestima,
empreendedorismo e saúde, com um único objetivo: conscientizar e
estimular o desenvolvimento socioemocional de mulheres que sofrem (ou já
sofreram) esse tipo de agressão.
Resultados obtidos e indicadores de avaliação
Milhares de mulheres, que participaram em tempo real, foram beneficiadas
com o treinamento além de outros milhares que se beneficiaram e
continuarão se beneficiando através do conteúdo da matéria do Programa
Ressoar que, além de ser transmitida pela Record News, está disponível nas
redes sociais.
A violência doméstica não pode ser vista como um destino que a mulher tem
que aceitar passivamente. Através do Ressoar Solidário 2021, pudemos
oferecer suporte social e apoio socioemocional para mulheres nessa
realidade. Pertence a elas o destino sobre sua própria vida, e devem ser elas
quem decidem o seu caminho sem ter que aceitar resignadamente a
violência.
Essa ação proporcionou não só ensinamentos, mas também, momentos de
acolhimento e reflexão oferecendo a essas mulheres uma oportunidade de
ressignificar sua vida, lutar por seus direitos, resgatar sua autoestima e
mudar seus destinos.
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Projeto:

Ressoar Solidário

Público alvo:

Mulheres

Recursos financeiros:

Doações de pessoas físicas e jurídicas.

Recursos humanos:

CLT

Abrangência territorial:

Nacional

Total de pessoas atendidas:

Mais de 2000 mulheres impactadas.

07 pessoas
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Matéria que foi ao ar no Programa Ressoar:
https://www.youtube.com/watch?v=mojRUMm6hA&list=PLeyskgh7h3r9RYKOvPz9ZnQYT6R3Ny-qJ&index=17
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PROJETO 1.6 – PROGRAMA RESSOAR

O projeto foi criado para dar visibilidade às boas práticas do terceiro setor.
No ar há 16 anos, o programa Ressoar é uma revista eletrônica que aborda
temas como inclusão, cidadania, prestação de serviços, empreendedorismo,
sustentabilidade e cultura. Além disso busca divulgar práticas de sucesso
desenvolvidas por instituições, fundações, organizações sociais, governos ou
indivíduos e mostra também exemplos de superação e dedicação a causas
sociais.
Apresentado pela jornalista Renata Alves, o programa tem uma hora de
duração e é exibido pela Record News aos domingos às 16h30.
Em 2021, o Programa Ressoar teve 51 edições inéditas, totalizando 51 horas
de conteúdo exclusivo. Mais de 40 projetos sociais de causas diferentes
foram

divulgados

no

programa,

aumentando

a

sua

visibilidade

e

consequentemente a oportunidade de transformar cada vez mais vidas.
Em números absolutos o programa Ressoar atinge 117.207 telespectadores
por minuto e 1.502.379 por mês. O público do programa (91%) possui faixa
etária superior a 25 anos e 81% desses se encontra nas classes sociais ABC.
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O quadro Conexão Social, apresentado pela Presidente do Instituto Ressoar,
Ionice Silva, teve o prazer de receber importantes convidados. Mais de 30
personalidades foram entrevistadas, entre eles estiveram Janguiê Diniz, Dra.
Camila Cury, Martha Medeiros e outros que ajudaram a expandir a
mensagem da solidariedade e levar informações importantes para o público,
de maneira que os ajudassem no processo de evolução pessoal e
profissional.
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Matéria que foi ao ar no Programa Ressoar em comemoração aos 16 anos do
programa:
https://www.youtube.com/watch?v=J0VJCgh1q4w&list=PLeyskgh7h3r9RYKOvPz9ZnQ
YT6R3Ny-qJ&index=23
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Destaque na mídia:
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III- SUBPROJETOS em 2021
1. PROJETO NOVA CANAÃ

Apoiado pelo Instituto Ressoar, o Projeto Nova Canaã fica localizado na
cidade de Irecê, sertão da Bahia, onde leva educação de qualidade, serviços
de saúde e de assistência social para crianças em pleno Sertão Nordestino.
Um desafio que vai muito além do cronograma escolar e das atividades
extracurriculares desenvolvidas com os alunos.

METODOLOGIA E EXECUÇÃO
A metodologia de ensino adotada pelo projeto educacional tem como base
teórica o sócio-interacionismo, que valoriza o social na construção da
aprendizagem. Partindo dessa abordagem teórica, as atividades são
construídas para propiciar para os alunos o seu desenvolvimento pleno,
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possibilitando uma aprendizagem sólida, mediada por profissionais
gabaritados, que auxiliam o desenvolvimento do potencial individual de cada
um.
Para alcançar um maior êxito, a equipe pedagógica desenvolve uma série de
projetos especiais, que possam auxiliar no desenvolvimento dos pontos mais
críticos e/ou mais importantes para os alunos. Projetos como: Leitura em
família, Feira de conhecimento, gincanas e competições, e a festa literária.
Resultados obtidos e indicadores de avaliação
A contribuição para a promoção dos direitos humanos neste projeto foi a
inclusão à educação e cultura de 630 alunos e mais de 1.800 famílias em
situação de vulnerabilidade social, sendo algumas destas famílias em grau
de extrema pobreza.
Os indicadores de avaliação desse projeto foram realizados por visitas às
famílias e relatórios sociais.
Importante observar que o Instituto Ressoar levantou recursos, provenientes
de ações realizadas para o projeto Nova Canaã, que somam a quantia de
R$1.458.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil reais).

1.1

AÇÃO

BARUEL

EM

PARCERIA

COM

INSTITUTO

SABRINA SATO PARA PROJETO NOVA CANAÃ

Em agosto de 2021, o Instituto Ressoar intermediou uma parceria entre o
Instituto Sabrina Sato e a empresa Baruel que doou kits de higiene para o
Projeto Nova Canaã, que atende mais de 630 crianças e impacta a vida de
mais de 4.000 de pessoas, mudando a realidade em que vivem.
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Nome:

Projeto Nova Canaã

Público alvo:

Crianças e adolescentes de 04 a 18 anos

Recursos financeiros:

Doações de pessoas físicas e jurídicas

Recursos humanos:

CLT

Abrangência territorial:

Município de Irecê

Total de atendidos em 2021:

630 alunos e + de 1.800 famílias.

206 pessoas

2. REDES SOCIAIS

O Instituto Ressoar também está presente nas redes sociais. No Instagram,
Facebook e youtube, realiza a divulgação de todos os projetos próprios, além
de apoiar projetos de parceiros.
Assim como no Programa Ressoar, as redes sociais também são utilizadas
para dar visibilidade às boas práticas do terceiro setor, divulgando projetos
nacionais e internacionais.

43

 Publicações do Instagram com mais curtidas no ano de 2021:
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 Publicações do Instagram com maior alcance no ano de 2021:
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 Perfil do público do Instituto Ressoar no Instagram:
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Alguns posts:
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 Estatísticas canal do Youtube:
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“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. ”

São Paulo, 04 de Fevereiro de 2022.

___________________________________________________
Instituto Record de Responsabilidade Social - RESSOAR
Ionice Pereira da Cruz Ferreira da Silva
Presidente
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