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Nossos projetos
Projetos que apoiam diversas causas.
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O Instituto Ressoar acredita que o jovem é o maior agente transformador da 
sociedade, mas, ao mesmo tempo, também é preciso impulsionar e contribuir com 
essa mudança, oferecendo conhecimento e ferramentas para essa transformação.

Desde 2009, o Instituto Ressoar promove o Projeto Curso Ressoar Multimeios, um 
curso profissionalizante destinado a jovens em situação de vulnerabilidade social.

Assim, com uma nova perspectiva, muitos jovens tem a oportunidade de desenvolver 
seus talentos, e ganhar uma nova opção de futuro. 
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Um grande evento produzido nos moldes de uma grande show de TV, para levar 
cultura, prestação de serviços, orientações jurídicas e de saúde aos bairros afastados 
dos centros urbanos.

Já foram realizadas mais de cinquenta edições que resultaram em mais de um milhão 
de atendimentos, onde moradores tem acesso a consultas médicas, odontológicas, 
atendimento de beleza e estética, orientação jurídica e emissão de documentos.

O bairro escolhido transforma-se em um verdadeiro estúdio de televisão, promovendo 
cultura, cidadania e o bem-estar da população local.
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A iniciativa estimula a vontade de fazer o bem que existe em todo o 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 de pessoas em situação de rua.
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O Projeto prevê propiciar acessibilidade a teatros, cinema, shows, parques, 
possibilitando acesso à momentos de lazer, as manifestações culturais de 
complemento à educação, gerando de fato a inclusão social e elementos que são de 
grande importância para fortalecimento da autoestima. 
População em vulnerabilidade social, baixa renda, a exemplo de: crianças, 
adolescentes, adultos e idosos.

Cultura e lazer
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O Jantar Ressoar Solidário é um grande evento de solidariedade que reúne a Diretoria 
da Record TV, Record News, R7, Artistas e Casting das novelas, Empresários, e
Mídia em geral, com um único objetivo: angariar recursos para a manutenção do 
Projeto Nova Canaã.
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Localizado na cidade de Irecê, no sertão da Bahia, o projeto Nova Canaã leva educação 
de qualidade, serviços de saúde e de assistência social para 610 crianças em pleno 
Sertão Nordestino, um desafio que vai muito além do cronograma escolar e das 
atividades extracurriculares desenvolvidas com os alunos.
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O Instituto Ressoar também está presente na televisão com um Programa semanal 
exibido pela Record News que destaca os assuntos mais relevantes do universo do 
Terceiro Setor.

O Programa estreou em 2006 e segue até hoje cumprindo com seu principal objetivo: 
ser uma revista eletrônica que aborda temas como Responsabilidade Social, Cidadania, 
Meio ambiente, Inclusão Social e Cultura.
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A Campanha do Agasalho é uma campanha de arrecadação de roupas entre 
funcionários da RECORD TV e também doações de parceiros. Ao final da campanha 
todas as peças arrecadadas são distribuídas em organizações que atendem pessoas 
em situação de rua.
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Nosso ano de 2017
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Veja na ordem cronológica todos os projetos e ações realizados no 
ano de 2017.

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro



Projetos Fevereiro
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O Instituto Ressoar levou 50 crianças da Instituição Monte Azul 
para assistir o musical “Os Saltibancos”. A peça conta a famosa 
história dos quatro bichos – um jumento, uma galinha, um 
cachorro e uma gata – que formam um grupo musical e partem 
para a cidade para tentar a carreira musical. Durante a jornada 
muitas coisas acontecem e os animais percebem que a cidade 
com que tanto sonham não é o melhor lugar para viver.
A maioria das crianças foram a um teatro pela primeira vez, e 
adoraram.

TEATRO FOLHA

Fevereiro 2017

50 crianças
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Projetos Março
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Oferecendo dois cursos diferentes, empreendedorismo e 
designer gráfico, o Projeto Ressoar Multimeios deu inicio as 
aulas.
Nesse curso o Instituto Ressoar tem como missão incentivar 
jovens através de conteúdos técnicos e experiências 
compartilhadas, afim de colocar em prática suas primeiras ações 
de negócios, gerando renda para seu empreendimento e 
aprendendo técnicas de gestão.
O projeto já formou mais de 2000 alunos.

INICIO DAS AULAS 
CURSO MULTIMEIOS

Março 2017

100 jovens
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Mais uma edição especial do Ressoar nos Bairros 
em Francisco Morato. A população Moratense pode tirar 

dúvidas sobre assuntos jurídicos, realizar check-up, 
cuidados com a beleza, entre outros. Além das 23 

atrações, como Katinguelê, Luckas Moura, Patati Patatá, 
Seus Melhores Amigos, Trio Bravana, entre outros que 

animaram o público. O palco ficou sob o comando 
de Jorge Wilson Xerife do Consumidor, Bruno Abreu 

Peruca, Gérson de Souza e Fernando Falcon.

RESSOAR NOS BAIRROS
FRANCISCO MORATO

Março de 2017
3.000 pessoas

212 atendimentos
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Localizado no Shopping SP Market, o Parque da 
Mônica, impressiona logo na chegada, a riqueza de 

detalhes dos cenários e a variedade de brinquedos. As 
36 crianças do NAIA - Núcleo Assistencial Irmão 

Alfredo foram transportadas para a atmosfera dos 
gibis, uma experiência inesquecível. 

Mais uma ação do Ressoar Solidário, em parceria com 
a Pryslla Logistica Em Transportes e o Parque da 

Mônica. 

PARQUE DA MÔNICA

Março de 2017

36 crianças
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Projetos Abril
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Uma grande festa de amor e solidariedade marcou esse dia para a ABADS -
Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, que atende 

jovens e crianças e de 0 a 22 anos, com deficiência intelectual e autismo, nas 
áreas de saúde, educação, assistência social e emprego apoiado.

Graças à parceria do Instituto Ressoar com a LUKSCOLOR TINTAS, Movimento 
Brasil por um Pintor Melhor e Movimento Aproximação foi possível realizar a 

reforma da Quadra Poliesportiva que beneficia as mais 800 crianças atendidas 
pela Instituição.

INAUGURAÇÃO
QUADRA ABADS

Abril 2017

800 crianças
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Essa importante conquista contribuirá ainda mais com o 
desenvolvimento das crianças e com a qualidade das 

atividades que já é considerada de excelência. A nova quadra 
permitirá a prática de vários esportes e atividades culturais, 

extremamente importantes para eles.
Nós, do Instituto Ressoar ficamos muito felizes por ter feito 

parte desse momento tão Especial!

Agora é só aproveitar.

INAUGURAÇÃO QUADRA 
ABADS

25



A apresentadora Xuxa Meneghel visitou o Projeto Nova Canaã que 
atende mais 600 crianças em Irecê, Sertão da Bahia. Foi um dia de 

muita alegria e diversão para as crianças e colaboradores do projeto, 
que realizaram o sonho de conhecer a apresentadora, e puderam 

abraçar, cantar e dançar com ela. Eles também não perderam a 
oportunidade de mostrar seus talentos para ela, com apresentações 

de canto e dança.
Foi muito emocionante ver a felicidade dos pequenos e dos adultos 

nesse dia tão especial!
Mais uma vez nossa querida Xuxa, demonstrou o carinho e respeito 

que tem pelas pessoas, especialmente aquelas que mais precisam!

XUXA VISITA NOVA CANAÃ

Abril de 2017

600 crianças
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Nessa ação cerca de 250 profissionais de várias áreas de 
saúde, prestaram atendimento à população da cidade de 
Irecê, no centro Norte da Bahia. Essa ação faz parte das 

atividades da Organização Voluntários do Sertão, entidade 
sem fins lucrativos. Além do atendimento, o grupo fez a 

distribuição de medicamentos para a população.

VOLUNTÁRIOS DO SERTÃO

Abril de 2017

46.508 atendimentos
350 profissionais
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Pelo terceiro ano consecutivo foi realizada a 
Páscoa das Crianças do Projeto Nova Canaã. 
A empresa MIB doou mais de 300 Kilos de 
chocolate, e os ovos foram feitos pelas 
próprias crianças, com a supervisão dos 
professores e monitores.

PÁSCOA NOVA CANAÃ

Abril 2017

610 crianças
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Projetos Maio
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O objetivo da campanha foi ajudar as pessoas em situação de 
vulnerabilidade social a enfrentarem o inverno com mais conforto, 
segurança e dignidade. A campanha do agasalho incentivou a 
solidariedade dos colaboradores da RECORD TV, além de convidar 
os principais parceiros a somar nesta Ação. Intensificando o ato de 
solidariedade inclusiva, com foco na qualidade, solicitando roupas 
boas e em condições de levar dignidade a quem recebe. Além das 
empresas parceiras do Instituto Ressoar, a Puket também realizou 
a doação de 1200 meias masculinas, onde foram montados os kits 
com calça, camiseta e meia para os 320 pessoas em situação de 
rua, que são atendidos pelo Centro de Acolhida Boracea.

CAMPANHA  DO AGASALHO

Maio de 2017

3.000 peças doadas
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Numa ação em prol da cultura e inclusão social, o Morumbi 
Town Shopping, em parceria com o Cinesystem
Cinemas, recebeu 50 adolescentes atendidos pela Legião Mirim 
de Vila Prudente, para uma sessão do filme Guardiões da 
Galáxia Vol.2, em 3D.

PASSEIO AO CINEMA

Maio de 2017

50 jovens
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Aconteceu mais uma edição do Ressoar nos Bairros em 
Joinville - SC, em parceria com a RIC Record e Festa do 

Trabalhador que reuniu mais de 70 mil pessoas.
No palco 15 atrações musicais animaram o público por mais 

de sete horas.
O evento também contou a simpatia dos atores Anderson 

Muller e Denise Del Vecchio.

RESSOAR NOS
BAIRROS JOINVILLE

Maio de 2017

70 mil pessoas
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Projetos Julho
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Mais uma ação Ressoar Solidário, dessa vez as crianças e 
adolescentes da Casa do Zezinho conheceram e desfrutaram das 
delícias do prestigiado Restaurante Madero.

PASSEIO 
AO MADERO

Julho de 2017

30 crianças e adolescentes
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Mais uma edição do Ressoar nos Bairros que foi realizado 
na cidade de Santa Isabel, em comemoração de seu 

aniversário de 185 anos. Essa já é a 8° Edição do Projeto na 
cidade. No palco mais de 20 atrações animaram a 

população, e muitos atendimentos foram realizados em 
benefício de todos. A apresentação ficou por conta da 

Equipe do Programa Balanço Geral. O evento ainda contou
com participações especiais:  Atriz Juliana Didone Real, do 

Ator Rodrigo Phavanello e o Repórter Samukinha.

RESSOAR NOS BAIRROS
SANTA ISABEL

Julho de 2017

6 mil pessoas
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Final de semana muito especial para o Instituto 
Ressoar, Record TV e principalmente para o Centro de 

Acolhida Nova Esperança, onde foi realizado uma grande 
revitalização do local. Foi uma tarde de alegria e esperança 

que ficará marcado na vida das mulheres e crianças que 
vivem no espaço.

Agradecemos a todos os Parceiros, Voluntários e 
Colaboradores que fizeram parte do Projeto Ressoar 

Solidário 2017. Graças a vocês foi possível realizar essa 
maravilhosa ação que levou esperança e autoestima para 

muitas pessoas.

REVITALIZAÇÃO CENTRO
ACOLHIDA NOVA ESPERANÇA

Julho de 2017

100 pessoas, 25 empresas ,165 funcionários
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Projetos Agosto
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Os alunos do Curso Ressoar Multimeios conheceram de perto os 
estúdios de gravação da Record TV, além de ter uma palestra 
com o Icaro, da área de computação gráfica que explicou como 
é dividido o departamento e mostrou como foi o processo de 
criação da abertura da Novela Belaventura. 
Foi uma ótima experiência para os alunos que realizaram o 
curso de Design Gráfico.

VISITA RECORD TV

Agosto de 2017

50 alunos
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Foi realizada a formatura da primeira turma do Curso de 
Empreendedorismo Ressoar, no dia 18/07/2017.
O objetivo do curso que teve duração de dois meses, foi levar 
ferramentas que permitiu aos alunos desenvolver 
autoconhecimento, colocar em práticas suas primeiras ações de 
negócios, e trabalhar o tema Negócio Social, além da 
transformação positiva em suas vidas.

FORMATURA MULTIMEIOS
EMPREENDEDORISMO

Agosto de 2017

47 alunos 
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No mês de agosto de 2017, foi realizada a formatura da turma 
de Design Gráfico, o objetivo do curso que teve duração de três 
meses foi levar conhecimento teórico e prático de softwares de 
edição de imagens como o Ilustrator, Photoshop e Indesign.
Em sua oitava edição, o Curso Ressoar Multimeios foi criado 
para capacitar jovens no mercado de audiovisual.
A cerimônia contou com a ilustre presença do ator Raphael 
Montagner.
O Instituto Ressoar parabeniza todos os formandos e agradece a 
todos os parceiros que participaram desse projeto com enorme 
propósito.

FORMATURA MULTIMEIOS
DESIGN GRÁFICO

Agosto de 2017

50 alunos
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Projetos Setembro
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Dando continuidade ao trabalho iniciado com a Mobilização do Ressoar 
Solidário, a Presidente do Instituto Ressoar, ministrou uma palestra sobre 

autoconhecimento para as mulheres atendidas pelo Centro de Acolhida 
Nova Esperança.

Também foi realizado um Workshop pelo Departamento de Treinamento 
e Desenvolvimento de pessoas do RH da Record TV. O Workshop teve 

como objetivo orientar sobre a importância de desenvolver uma atitude 
protagonista diante das adversidades e saber identificar novas 

oportunidades, acreditando em um recomeço.

PALESTRA
CENTRO DE ACOLHIDA NOVA ESPERANÇA

Setembro de 2017

50 mulheres
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Foram doados 1500 cobertores pela empresa FS, esses 
cobertores ajudaram a aliviar o frio de diversas pessoas em 
situação de rua, sendo distribuídos em Centros de Acolhida 

e Albergues. 

ENTREGA COBERTORES

Setembro de 2017

1500 cobertores
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Projetos Outubro
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Encerrando o mês de Outubro de um modo muito especial o 
Instituto Ressoar em parceria com a Vult Cosmética e 
a Américas Amigas, realizou uma ação em quatro Instituições, 
voltadas para atendimento de mulheres em vulnerabilidade 
social. O objetivo da ação foi de conscientizar mulheres, sobre a 
importância de realizar o autoexame e de esclarecer dúvidas 
sobre a prevenção do câncer de mama. A ação contou com 
palestras e entrega de kits de cosméticos como presente. 

AÇÃO 
OUTUBRO ROSA

Outubro de 2017

700 kits distribuídos
5 instituições
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Mais uma festa de Debutantes foi realizada para meninas que sofrem 
com câncer, e hoje celebraram os 15 anos de idade !

Elas são atendidas pelo Projeto Felicidade, esse é o sétimo ano 
consecutivo, que o Instituto Ressoar e o Fiorelo Buffet realizam em 

parceria essa festa que traz muita alegria a elas e a toda família!
Os atores Raphael Montagner e Denise Del Vecchio fizeram parte dessa 

linda festa! Ele como Príncipe e ela como mestre de Cerimônia.
Foi uma experiência gratificante e inesquecível!

Nesses anos tivemos resultados extraordinários na autoestima e até 
mesmo cura durante as edições do evento.

PROJETO
FELICIDADE

Outubro de 2017

10 debutantes
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A comemoração do Dia da Secretária, foi um evento exclusivo, 
as funcionárias que atuam nesta área. Foi realizado um almoço 
onde receberam presentes e lembranças especiais. O Instituto 
Ressoar nessa data tão especial agradece por sua valiosa 
atenção e colaboração. 

DIA DA
SECRETÁRIA

Outubro de 2017

30 mulheres
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Projetos Novembro
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Foi um grande evento de solidariedade que 
reuniu a Diretoria da RECORD TV, RECORD 

NEWS, R7, ARTISTAS e ELENCO das novelas , 
empresários e Mídia em geral, com um único 

objetivo: angariar recursos para a manutenção 
do Projeto Nova Canaã. Os artistas Sabrina Sato 

e Rodrigo Faro foram os padrinhos do evento, 
juntamente com o Mestre de Cerimônia Marcos 

Mion. 
O evento contou com leilão de lotes especiais e, 

neste ano, parte da verba foi destinada para mais 
duas instituições: ABADS e LARAMARA.

JANTAR SOLIDÁRIO 2017

Novembro de 2017

1400 crianças 
3 instituições 

14 lotes doados 
45 fornecedores
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Projetos Dezembro
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O Instituto Ressoar em parceria com a Faber Castell montou 
uma sala para os alunos atendidos pelo Projeto Nova Canaã, o 
ambiente é composto por castelos para colorir, mesinhas com 
cadeiras e muito material para as crianças soltarem a 
imaginação.

SALA FABER CASTELL

Dezembro de 2017
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Para trazer ainda mais alegria para as crianças do projeto 
Nova Canaã, a empresa Lopan, parceira do Instituto 

Ressoar realizou uma doação de Cestas de Natal para 
610 famílias das crianças que são atendidas pelo projeto. 

ENTREGA CESTAS NOVA CANAÃ

Dezembro de 2017

610 famílias
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Para encerrar o ano com chave de ouro visitamos o Centro de 
Acolhida Nova Esperança, que recebe mulheres em 

vulnerabilidade social e seus filhos, elas participaram de uma 
palestra motivacional com a Sra. Ionice Silva Presidente do 

Ressoar, onde foram incentivadas a planejar suas metas para 
2018 e refletir sobre quais atitudes podem ser mudadas no 

próximo ano para que seus objetivos sejam alcançados e suas 
vidas transformadas. Ao final da palestra, foi servido um café 
da manhã especial e todos foram presenteados, as mulheres 

com kits de maquiagem e as crianças com brinquedos.

VISITA CENTRO DE ACOLHIDA 
NOVA ESPERANÇA

Dezembro de 2017

100 pessoas
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\
O objetivo da campanha é arrecadar os Kits de Natal para as 
crianças atendidas pelo Projeto Nova Canaã que este ano foi um 
total de 600 crianças, para o sucesso da campanha mobilizamos os 
colaboradores da RECORD TV, RECORD NEWS e alguns parceiros 
como NAPOLI, PMO, IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS e MIB 
GROUP.
No kit contém: roupa, calçado, brinquedo e kit de higiene completo 
com sabonete, shampoo, condicionador, escova de dente, creme 
dental, todos os itens são novos.

CAMPANHA ADOTE 2017

Dezembro de 2017

610 crianças
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No ar desde setembro de 2005, o 
Programa Ressoar é uma revista 
eletrônica semanal do terceiro setor que 
aborda temas como cidadania, meio 
ambiente, inclusão social, cultura, presta 
serviços de utilidade pública, divulga 
práticas de sucesso desenvolvidas por 
institutos, fundações, organizações 
sociais, governos e indivíduos e mostra 
exemplos de superação e dedicação a 
causas sociais.

PROGRAMA
RESSOAR

610 crianças
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EM NÚMEROS
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EM 2017

53 
edições
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EM 2017

610 crianças

210 
Instituições tiveram 

visibilidade
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EM 2017

610 crianças

250 
matérias
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Assim foi o nosso ano de 2017
133.688 pessoas impactadas 

46.820 
atendimentos oferecidos 651 

voluntários/colaboradores 95 
empresas parceiras

25
Instituições atendidas

1600
crianças/adolescentes

Único programa da TV Brasileira com
100% a Responsabilidade Social

210 
instituições tiveram visibilidade

53 
edições

250 
matérias
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