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Estamos no século XXI, na era digital, no entanto ainda vivemos um 
cenário de grande desigualdade social, por este motivo o Instituto Resso-
ar atua fortemente no combate e na superação da pobreza no Brasil, 
garantindo acesso a serviços básicos de saúde e educação, para crianças, 
jovens e suas famílias. 

Ao longo dos últimos anos realizamos parcerias valiosas junto às empre-
sas, organizações e movimentos sociais, para promover a educação de 
qualidade através do Projeto Nova Canaã, na cidade de Irecê, estado da 
Bahia, e bem aqui em São Paulo, com a capacitação profissional de 
jovens, pelo Ressoar Multimeios. 

O Programa Ressoar compartilha semanalmente experiências, modelos e 
políticas públicas assertivas no âmbito do ensino e aprendizagem, dentro 
e fora das escolas, para que a sociedade brasileira mantenha sua fé de 
que é possível sim, construir uma educação mais cidadã, mais responsá-
vel e de respeito para com as novas gerações.  

Se por um lado, os telejornais apontam os inúmeros problemas e desafios 
que a sociedade brasileira deve superar, o Programa Ressoar valoriza e 
exemplifica caminhos que levaram à conquista de direitos, provando que 
é possível transformar a vida de uma pessoa ou de uma cidade, e que 
todo este processo acontece quando investimos em educação. 
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No presente relatório são mencionadas várias ações de apoio à sustentabilida-
de do Projeto Nova Canaã, intervenção social  pelo projeto Ressoar nos Bairros, 
dentre outras ações assistenciais que promovem a inclusão. 

Caros amigos, precisamos retomar nosso lugar nesta grande escola chamada 
Brasil, não podemos perder de vista nossos objetivos por uma nação soberana, 
justa e diversa por natureza, para isto temos que ter claro metas a cumprir e 
sonhos a realizar. Não basta mais a menção de críticas aos atuais modelos e 
construção de diagnósticos que afligem nosso coração, está na hora de ação e 
comprometimento. 

A escola é um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e 
críticos, que atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os 
rumos que esta vai seguir, a partir do acesso ao conhecimento, mas cabe às 
famílias prover a educação de seus filhos.  Por este motivo faço aqui um cha-
mamento às organizações não governamentais, institutos corporativos e em-
presas, vamos todos apoiar verdadeiramente nossas escolas, promovendo a 
manutenção dos espaços, ampliando o acesso aos livros e às novas tecnologias, 
apoiando os professores, com formação de qualidade, porque se não for por 
este modelo de intervenção social, entraremos no século XXII, com as mesmas 
preocupações de agora. 
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Ionice Silva 
Presidente do Instituto Ressoar



O Instituto Ressoar nasceu em 2005 para concretizar o 
desejo da Rede Record de Televisão de ampliar sua 
contribuição social junto à sociedade brasileira. 

Desde então vem atuando nas mais variadas áreas de 
interesse público – cultura, educação, cidadania, profis-
sionalização, meio ambiente, entre outros – realizando 
projetos próprios e apoiando iniciativas de grande 
impacto social.

Em 2016, o Instituto Ressoar em parceria com o Institu-
to Ampliar promoveu a realização da 8ª. edição do 
curso ¨Edição de Vídeos¨.

O Multimeios- Edição de Vídeos proporcionou a 48 
jovens, de 14 a 24 anos, formação profissional gratui-
ta e qualificada, para favorecer o ingresso no merca-
do de trabalho que envolve a produção audiovisual. 
Com duração de três meses, esta edição teve os con-
teúdos voltados à pós-produção e edição de vídeo. 
Além das aulas teóricas, os 48 alunos participaram 
de oficinas práticas e palestras com profissionais da 
área da Comunicação.
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Fundamentos

Missão Visão Valores
Promover a inclusão social e a trans-
formação da qualidade de vida das 
pessoas menos favorecidas por meio 
da educação, da capacitação profis-
sional e da prestação de serviços de 

utilidade pública.

Ser reconhecido como referência 
na promoção da inclusão social 
por meio da educação e no estí-
mulo e divulgação de atividades 
bem-sucedidas na área da Res-

ponsabilidade Social.

Ética e respeito ao ser humano 

Amor ao próximo 

Compromisso com a responsabilidade social 

Cooperação com as comunidades 

Integridade e transparência

Manter vivos, em seus ideais, os princípios estabelecidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), além de contribuir para o alcance dos 17 Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável e 169 metas que demonstram a escala e a ambição desta nova Agenda universal. 
Eles se constroem sobre o legado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e concluirão o que estes não 
conseguiram alcançar. Eles buscam concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de 
gênero e o empoderamento das mulheres e meninas. São integrados e indivisíveis, e equilibram as três 
dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental.



Reinaldo Gottino chega à telinha do Programa Ressoar
Em agosto de 2015, o Programa Ressoar passou a ser apresentado pelo 
âncora Reinaldo Gottino, também apresentador do Balanço Geral, pro-
grama jornalístico que vem ficando no topo do Ibope na Grande São 
Paulo.
Além do carisma já conhecido do público, o apresentador é engajado 
em causas sociais, o que lhe confere propriedade para falar sobre cida-
dania e responsabilidade sociais, Renaldo Gottino ganhou o Troféu Top 
Empreendedor, da revista Top of Business, pelo sucesso da atração e 
pelo trabalho social realizado. No mês em que o apresentador promo-
veu o Futebol & Ação, reunindo craques do futebol, basquete e artistas. 
O resultado do jogo na Arena Barueri resultou na arrecadação de ali-
mentos não perecíveis que foram doados e beneficiaram 500 famílias 
atendidas por ONGs da região.  
O apresentador é incansável quando está em pauta o voluntariado, 
além de promover encontros e ações para angariar alimentos, vestuário, 
Gottino visita instituições de apoio à criança com câncer, que promove 
a inclusão social, que promove qualidade de vida para idosos e que 
incentiva o respeito ao meio ambiente.
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A comunicação a serviço da educação
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O Instituto Ressoar nasceu em 2005 para concretizar o desejo da RECORD TV de ampliar sua contribui-
ção social junto à sociedade brasileira. 

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.

Em mais de uma década de história, o Instituto Ressoar já atendeu mais de um milhão de pessoas em 
seus diversos projetos e espera alcançar um marco ainda maior perpetuando e conquistando parcerias 
com empresas, cidadãos e organizações dispostos a contribuir com a nossa missão.

Ressoar Transforma Vidas
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Temos orgulho de fazer parte da grade de 
comunicação da Record News, um canal de 

notícias com sinal aberto.

Somos a melhor audiência da Record 
News, e a melhor audiência no horário 

entre as concorrentes noticiosas das 
televisões a cabo.

Já veiculamos mais de 400 edições, o que se 
equivale a mais de 20 mil horas de boas 

práticas em cidadania, voluntariado e res-
ponsabilidade social em todas as áreas do 

conhecimento e intervenção humano.

O Instituto Ressoar através do seu Progra-
ma já apoiou mais de 10 mil organizações 

não governamentais e deu visibilidade para 
mais 300 empresas, através da exposição 

de seus trabalhos de responsabilidade 
social, ambiental e cultural. 

O Ressoar já compartilhou histórias 
de políticas públicas que congregam a 

ação de pessoas, ONGs e empresas 
em mais de 280 munícipios brasileiros. 

O Programa Ressoar é o único programa da 
televisão brasileira 100% de notícias boas, que 

promovem a autoestima, a esperança e a 
vontade de vencer.



A comunicação pode e deve ser utilizada para estimular, motivar e melhorar a vida das pessoas, é uma das 
habilidades mais valorizadas pelas organizações nos dias atuais, isso porque, saber se comunicar de forma 
clara e se relacionar bem com os colegas de trabalho é fundamental para o bom andamento e a assertividade 
das atividades diárias, daí a importância do Instituto Ressoar investir em um projeto de capacitação profissio-
nal onde o jovem que se encontra na faixa etária dos 14 aos 24 anos, se apropria da comunicação através das 
mais variadas linguagens de expressão, para obter desenvoltura e posição na sociedade. 

O Ressoar Multimeios oferece formação gratuita para jovens em situação de vulnerabilidade social em roteiro, 
produção, fotografia, edição, operação de equipamentos para captação de áudio e vídeo, filmagens e mídias 
sociais. 
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Ressoar Multimeios
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O curso disponibiliza ferramentas para sua inserção 
no mercado de trabalho. O projeto profissionalizante 
que acontece desde 2009, promove vivências com 
profissionais da Rede Record, palestras, workshops 
com profissionais que atuam em empresas de comu-
nicação e cinema.

Em 2016, o Instituto Ressoar em parceria com o Insti-
tuto Ampliar promoveu a realização da 8ª. edição do 
curso ¨Edição de Vídeos¨.

O Multimeios- Edição de Vídeos proporcionou a 48 
jovens, de 14 a 24 anos, formação profissional gratuita 
e qualificada, para favorecer o ingresso no mercado 
de trabalho que envolve a produção audiovisual. Com 
duração de três meses, esta edição teve os conteúdos 
voltados à pós-produção e edição de vídeo. Além das 
aulas teóricas, os 48 alunos participaram de oficinas 
práticas e palestras com profissionais da área da Co-
municação.

2015 2016
Relatório de atividades

13



14

Educação no Sertão: 
Projeto Nova Canaã 
Há mais de quatro anos o Instituto Ressoar apoia o Projeto 
Nova Canaã, situado no município de Irecê, que atende 
crianças e adolescentes com educação de qualidade, nas 
modalidade da pré-escola e ensino fundamental -  em 
regime de período integral.

Para tanto, são realizadas campanhas de sensibilização 
para angariar recursos, para doação de material escolar, 
livros de literatura, equipamentos, alimentos não perecí-
veis, vestuário, bem como são realizados mutirões de 
saúde e qualidade de vida para alunos e famílias atendi-
das pelo projeto e para a comunidade do entorno. 



Páscoa no Projeto Nova Canaã
O Instituto Ressoar contou com a parceria do MIB 
Group e da Nestlé, para promover atividades do seu 
calendário escolar sobre a Páscoa. 

Foram realizadas atividades culturais como dança, 
teatro, canto e desenho. Os alunos participaram de ofici-
nas de produção de ovos de chocolate e degustação, 
graças a doação de 287 Kg de chocolate. 

2015 2016
Relatório de atividades

15

Principais Realizações 2015-2016



O Chá contou ainda com 
uma programação musical 
do cantor e apresentador 
Ronnie, acompanhado pelo 
tecladista João Marcel. 
Alunos da ABADS também 
marcaram presença no 
palco com um lindo número 
de dança onde interpreta-
ram Chaplin e a Bailarina. 

 Instituto Ressoar promoveu em parceria 
com a AMC - Associação de Mulheres 
Cristãs, presidida por Patrícia Costa, a 
realização de um Chá Solidário. 
O evento contou com a presença dos 
apresentadores Ana Hickmann e César 
Filho, do Programa Hoje em Dia.
O Presidente da RECORD TV, Luis Clau-
dio Costa, esteve presente no evento e 
afirmou a importância do trabalho em 
prol do próximo, pela transformação de 
vidas. 
O consultor de moda Gustavo Sarti 
promoveu um desfile de looks diferen-
ciados. O estilista Arthur Caliman,  deu 
dicas sobre moda festa e falou sobre as 
principais tendências do momento às 
convidadas e voluntárias da associação.
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Chá Solidário
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Uma parceria institucional com a Fundação Educar DPaschoal - que realiza o projeto 
Leia Comigo – proporcionou a doação de livros de literatura, para  os 550 alunos e 
seus familiares. 

A doação dos livros marcou as festividades do Dia das Crianças do Projeto Nova 
Canaã. A ação visa ampliar o entendimento do significado das palavras e o prazer de 
desvendar um livro inteiro com a família. O hábito da leitura é uma importante ferra-
menta na formação de cidadãos conscientes, críticos, éticos e livres.
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Dia das Crianças Literário
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Campanha interna promovida pelo Instituto Ressoar 
com a participação dos colaboradores da Record TV, 
Record News e R7 em prol de um inverno solidário. As 
roupas arrecadadas durante a campanha foram 
doadas aos moradores da Cristolândia e também na 
Catedral da Sé.

Campanha do Agasalho

Em parceria com a empresa FS.
O Instituto Ressoar, em parceria com a empresa FS, 
promoveu uma ação solidária onde mais de 300 
cobertores foram distribuídos para pessoas em situa-
ção de rua no Centro de São Paulo (SP).

Ressoar Solidário
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Graças a parceria do Instituto Ressoar com a CiS, empresa de material escolar e escritório, os 
alunos do Projeto Nova Canaã receberam todo o material para o segundo semestre do ano 
letivo. Cada um dos 584 alunos receberam: 
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Doação de Materiais Escolares

Apontador;
Borracha;
Cola bastão;
01 caixa de lápis de cor de 12 cores;
02 lápis pretos;
01 régua de 30cm flexível;
01 tesoura escolar;
03 canetas esferográficas (azul, preto, vermelho);
01 caneta esferográfica (cores divertidas, sortidas);
01 estojo de canetinhas hidrocores de 12 cores.

E os materiais complementares:
Apagador de quadro branco;
Marcador de quadro branco em 3 cores ;
Refil para marcador de quadro branco;
Régua de alumínio de 60cm;
Tesoura grande.



Com a parceria da Editora Minuano, o Instituto Ressoar participou da festa em comemoração ao 
Dia das Crianças realizada no Projeto Nova Canaã presenteando as mais de 530 crianças com 
livros de literatura. 
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Doação de Livros
para o Projeto Nova Canaã

EDUCAÇÃO INFANTIL
Grupo 4: 50 alunos 

Grupo 5: 50 alunos

 FUNDAMENTAL I
1° ano: 50 alunos 
2° ano: 52 alunos 
3° ano: 50 alunos 
4° ano: 50 alunos 
5° ano: 52 alunos 

 FUNDAMENTAL II
6° ano: 60 alunos 
7° ano: 50 alunos 
8°ano: 50 alunos
9° ano: 50 alunos 

1° SÉRIE ENSINO MÉDIO 
20 alunos 
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Em agradecimento ao empenho das colaboradoras 
da RECORD TV que ocupam os cargos de secretárias, 
o Instituto Ressoar as presenteou com uma maleta da 
marca Fenzza Make Up, parceira do Ressoar nesta 
ação, contendo um kit de maquiagem completo. No 
total, 60 kits foram distribuídos.

21

Dia das Secretárias

Para homenagear as mães e avós dos alunos do 
Projeto Nova Canaã, o Instituto Ressoar as presen-
teou com uma linda nécessaire. A entrega dos brin-
des foi feita na Festa em comemoração ao Dia das 
Mães e as 500 mulheres também se divertiram com 
as atrações durante todo o dia.

Dia das Mães

2015 2016
Relatório de atividades



Campanha  2015
Adote Uma Criança
Campanha ¨Adote uma Criança neste Natal¨ 2016
Com o apoio dos colaboradores da RECORD TV, Record 
News, R7, da associação dos funcionários- AFEU, das empre-
sas Napoli, MIB Brasil e da Igreja Universal do Reino de Deus-
-IURD, 530 crianças foram apadrinhadas para o Natal de 
2016, com peças de vestuário, calçados, kits de higiene pessoal 
e brinquedos. 
Estatística:
530 crianças
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 Instituto Ressoar promoveu em parceria 
com a AMC - Associação de Mulheres 
Cristãs, presidida por Patrícia Costa, a 
realização de um Chá Solidário. 
O evento contou com a presença dos 
apresentadores Ana Hickmann e César 
Filho, do Programa Hoje em Dia.
O Presidente da RECORD TV, Luis Clau-
dio Costa, esteve presente no evento e 
afirmou a importância do trabalho em 
prol do próximo, pela transformação de 
vidas. 
O consultor de moda Gustavo Sarti 
promoveu um desfile de looks diferen-
ciados. O estilista Arthur Caliman,  deu 
dicas sobre moda festa e falou sobre as 
principais tendências do momento às 
convidadas e voluntárias da associação.

Campanha  2016
Adote Uma Criança

Entre os meses de outubro e novembro, o Instituto Ressoar mobili-
za todos os colaborados da Rede Record através da Campanha 
¨Adote uma Criança neste Natal. A ação arrecada vestuário (rou-
pas e calçados novos), itens de higiene pessoal e brinquedos, que 
foram distribuídos em uma grande festa de encerramento do ano 
letivo, para todas as crianças e adolescentes atendidos pelo Projeto 
Nova Canaã, ao final do ano letivo, véspera do Natal. 
O Instituto Ressoar agradece o apoio e engajamento dos colabo-
radores da RECORD TV com as ações de solidariedade para as 
crianças e adolescentes do Projeto Nova Canaã.
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Em 2015, foi realizada a quarta edição do evento no 
Espaço de Eventos Immensità, zona norte de São Paulo. 
O Jantar Ressoar Solidário é uma grande união de 
forças que envolveu a diretoria da Record TV, Record 
News e R7, apresentadores e casting das novelas, em-
presários e mídia em geral com o objetivo de angariar 
recursos para a manutenção do Projeto Nova Canaã.
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Jantar Solidário 2015
Os atores Camila Rodrigues, Sergio Marone, Giuseppe 
Oristanio, Giselle  Itié, Victor Pecoraro e Paulo Gorgulho de 
¨Os Dez Mandamentos¨, Mariza Marchetti e Junno Andra-
de, do elenco de ¨Escrava Mãe¨ e Nívea Stelmann, que 
está em ¨A Terra Prometida¨ prestigiaram o evento.
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O Jantar Ressoar Solidário é realizado todos os anos e 
destina-se à arrecadação de fundos para as obras 
assistenciais do Instituto Ressoar que vem desenvolven-
do com sucesso uma série de projetos e iniciativas junto 
a comunidades de São Paulo e de outros Estados.

27

Homenagem à 
Xuxa Meneghel

Durante o Jantar, a Record TV e o Instituto Ressoar, atra-
vés de seus presidentes, Luiz Claudio Costa e Ionice Silva, 
prestaram homenagem à apresentadora Xuxa Meneghel, 
por 26 anos de dedicação às causas sociais, entre elas, a 
Fundação Xuxa Meneghel, situada na comunidade de 
Guaratiba, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro.
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O Leilão contou com a doação de obras de arte dos artistas 
plásticos Luna Buschinelli, Federico Guerreros, Maramgoní, 
Neno Ramos e Bia Doria. Outras personalidades de desta-
que também colaboraram para o sucesso dos lotes. Pelé, 
Neymar e o Rogério Ceni doaram camisas autografadas. A 
designer Miranda Castrou doou uma joia ricamente confec-
cionada em diamante negro, com turquesa e ouro negro, e a 
estilista Martha Medeiros doou o vestido exclusivo utilizado 
por Sabrina Sato, durante o Jantar. 

Grandes Parcerias

O RECNOV proporcionou dois lotes imperdíveis, através da 
doação do vestido de casamento da personagem Nefertari, 
rainha do Egito na novela que está fazendo história na tele-
visão brasileira, ¨Os Dez Mandamentos¨, e uma participação 
especial na próxima novela ¨A Terra Prometida¨. Com o 
patrocínio máster da empresa FS, a noite solidária teve um 
grand finale com um show da dupla Victor & Leo. 
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Em 2016, a 5ª edição do Jantar Solidário Ressoar, acon-
teceu no Grand Hyatt, em São Paulo. O evento contou 
com a presença do elenco das teledramaturgia, âncoras 
do jornalismo e  celebridades como Fábio Porchat, Xuxa 
Meneghel os padrinhos Ana Hickmann e Rodrigo Faro,  e 
teve como cerimonialista o apresentador Reinaldo Got-
tino.

Jantar Solidário 2016
O jantar contou ainda com a presença marcante do 
cantor Daniel, e arrecadou R$2.0054.000,00 (dois milhões 
e cinquenta e quatro mil reais), destinados às despesas 
com folha de pagamentos dos profissionais que atendem 
530 crianças do Projeto Nova Canaã, para o ano letivo de 
2017. 
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O mestre de cerimônia Reinaldo Gottino, ao lado dos apresentadores Ana Hickmann e Rodrigo Faro comanda-
ram a festa. Os convidados se divertiram com as atrações da noite e puderam conhecer um pouco mais sobre o 
Projeto Nova Canaã.
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O momento mais esperado foi o Leilão Solidário que contou 
com a participação dos parceiros que doaram os itens a 
serem arrematados. Obras de arte de grandes artistas como 
Kobra, Dalmau, Maramgoní, Bia Dória, Camile Sproesser, 
camisa de futebol autografada pelo jogador Neymar e 
muitas outras peças foram arrematadas pelos convidados em 
prol do Projeto Nova Canaã. Entre os lotes, muitas experiên-
cias e encontros com celebridades: uma palestra para 300 
pessoas oferecida pelo escritor Augusto Cury, um jantar com 
o ator Sérgio Marone, passeio de helicóptero com o Coman-
dante Hamilton e a apresentadora Sabrina Sato, um jantar 
preparado pelo Chef Dalton Rangel e a participação na próxi-
ma novela da Record, “Belaventura”, foram alguns dos itens 
mais disputados. Até o par de brincos usado no evento pela 
apresentadora Ana Hickmann entrou na lista dos lotes e os 
estilistas Ricardo Almeida e Martha Medeiros também fize-
ram suas contribuições doando trajes sob medida para serem 
leiloados.
A empresa FS, pelo quinto ano consecutivo, patrocinou o 
Jantar Ressoar Solidário. Graças a solidariedade dos parceiros 
que apoiaram o Instituto Ressoar na realização do evento, os 
resultados do Jantar Ressoar Solidário 2016 superaram os 
resultados do ano anterior.
  E para celebrar a noite, o show do cantor Daniel agitou a 
festa e fez todo mundo dançar.
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Voluntários do Sertão  
Em março de 2015, todas as crianças, adolescentes e famílias atendidas pelo Projeto 
Nova Canaã receberam atendimento oftalmológico e odontológico dos Voluntários do 
Sertão. Ao todo foram promovidos 1500 atendimentos 

A ONG promove assistência social, saúde, segurança alimentar, nutricional e promove 
o voluntariado com acompanhamento dos indicadores de transformação social, e há 4 
anos os Voluntários do Sertão leva sua equipe de médicos e especializstas para realizar 
atendimentos no Projeto Nova Canaã. 

A caravana é composta por caminhões, aviões, e vans que cortam o país e realizam 
uma maratona de atendimentos durante uma semana que resulta na maior ação de 
saúde e cidadania do interior da Bahia.

Ressoar em Ação
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Graças à parceria do Instituto Ressoar com a Orga-
nização Voluntários do Sertão, as crianças e adoles-
centes atendidos pelo Projeto Nova Canaã recebe-
ram atendimentos odontológicos e oftalmológicos. 
Além de passar em consulta, fazer os exames neces-
sários e receber o tratamento, os alunos ganharam os 
óculos de grau feitos na hora pelos voluntários que 
participaram da ação. 
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Voluntários do Sertão 
Visita o Projeto Nova Canaã

2015 2016
Relatório de atividades

Atendimentos na Odontologia: 447 
Procedimentos realizados: 721                      

Atendimentos na Oftalmologia: 306
Óculos prescritos e entregues: 225



Em 2015, o Instituto Ressoar em parceria com a RIC TV, promoveu a 15ª. Edição da 
Festa do Trabalhador, no município de Joinville, estado de Santa Catarina. 

O Ressoar nos Bairros Joinville  ofereceu atendimento jurídico, médico, odontológi-
co, estético, emissão de carteira de trabalho, encaminhamentos para serviços 
sociais, orientação para auxílio salário desemprego, cursos para jovem aprendiz e 
PRONATEC.   Também foram realizadas brincadeiras com crianças e aulas de 
conscientização ambiental. Um paredão para escalada com instrutores para a 
prática do alpinismo foi disponibilizado para a população. Todo este atendimento 
aconteceu simultâneo as apresentações de artistas renomados. 
Apresentadores da RIC TV e os atores da novela ¨Os 10 Mandamentos¨, Petrônio 
Gontijo e Larissa Maciel comandaram o palco levando muita animação. Entre as 
atrações o Ressoar nos Bairros do Dia do Trabalhador contou com as presenças do  
Portal Gaúcho, Brothers, Leo Rodrigues, Sangue Latino, Banda Relux, Di Moraes e 
Mateus, Musical Show da Gente, Jean e Daniel e Kibeleza. 
Participaram do evento nas ações de cidadania a Polícia Civil de Joinville, o Centro 
Público de Atendimento ao Trabalhador, Instituto Embeleze entre outras organiza-
ções e empresários locais.

Ressoar nos Bairros - Joinville

Público alcançado com show e atendimentos: 

75 mil pessoas 

500 voluntários

47 instituições parceiras
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Em 2015, o Instituto Ressoar realizou a 6ª Edição do Ressoar nos Bairros no municí-
pio de Santa Isabel, estado de São Paulo.  Com o apoio da Prefeitura o evento 
aconteceu no Terminal Urbano da cidade. 

O apresentador do Programa Balanço Geral Manhã da Record TV Luiz Bacci, 
comandou o palco por onde passarão os artistas Mc Gui, Hérico Neto e Daniel, 
Juninho Araújo, Mc Kapela, Alexandre e Adriano, entre muitos outros.

O Ressoar nos Bairros também realizou um festival para revelar “A Mais Bela Voz”, 
de Santa Isabel. O primeiro lugar recebeu um violão autografado por Zezé di Ca
margo e Luciano!

Voluntários oferecerem à comunidade diversos atendimentos gratuito.
Avaliações odontológicas foram realizadas pela equipe da Sorridents Clínicas 
Odontológicas, parceiros do Ressoar nos Bairros em várias edições.
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Ressoar nos Bairros 
Santa Isabel 2015

2015 2016
Relatório de atividades

Estatísticas Joinville e Santa Isabel

80 mil visitantes

32 mil atendimentos



Realizado pela 7ª vez na cidade de Santa Isabel (SP), o evento proporcionou um domingo muito 
especial para a população. Corte de cabelo, maquiagem, manicure, massagem e muitos outros 
serviços para realizar um check-up na saúde, orientações financeiras, jurídicas, pedagógicas, doa-
ções de livros, feira de doação de animais e recreação infantil foram alguns dos atendimentos gra-
tuitos realizados pelos voluntários que participaram da iniciativa.

 Desta vez, no comando das atrações no palco estavam o apresentador Reinaldo Gottino ao lado de 
Fabíola Reipert, o repórter Giuliano Marcos e o Samukinha. Para animar ainda mais a festa, os atores 
Felipe Folgosi, de "A Terra Prometida, e Thais Müller, a Jerusa da novela "Os Dez Mandamentos", o 
Grupo Katinguelê e a Banda Fly prestigiaram o evento.  A cobertura exclusiva do Ressoar nos Bair-
ros em Santa Isabel foi exibida no Programa Ressoar.
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Ressoar nos Bairros 
Santa Isabel 2016 

2015 2016
Relatório de atividades



50 mil pessoas presentes ao show e atendimentos

2.184 Atendimentos

130 Voluntários 

1020 Atendimentos na Área de Saúde (coleta para exames, 

avaliação odontológica, aferimento de pressão)

1051 Atendimentos de Beleza e Estética (massagem, maquia-

gem, corte de cabelo, manicure) 
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O Instituto Ressoar apoiou a realização da 5ª Festa de Debutante do Projeto Felicidade, instituição que apoia 
crianças e adolescentes com câncer. O evento que comemorou o 15º aniversário de 10 jovens debutantes, 
atendidas pelo Projeto, contou com a colaboração do Buffet Fiorelo. 

As jovens tiveram um dia de princesa, com direito a limousine, serviço de coquetel e almoço, além de um baile 
emocionante. Todas ganharam vestido, calçado, maquiagem e o penteado. A festa reuniu amigos convidados 
das debutantes e seus familiares.

Com o apoio do RECNOV, o Instituto Ressoar pode trazer os atores da novela “Os Dez Mandamentos”, Igor 
Cosso e Bianka Fernandes, para participaram da festa e tornar esse momento ainda mais especial. 

Projeto Felicidade 2015 
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Em 2016, o mês de novembro foi marcado por comemorações, com a realização da 6ª. Edição 
da Festa de Debutantes do Projeto Felicidade. 

Desde a primeira edição o Instituto Ressoar conta com o apoio do Buffet Fiorelo para oferecer 
alegria e proporcionar a realização de sonhos de muitas meninas. Para animar mais as debu-
tantes teve a participação do ator Raphael Montagner como príncipe e a atriz Mariza Marchetti 
como mestre de cerimônia.
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Projeto Felicidade 2016

2015 2016
Relatório de atividades



Com o apoio da empresa italiana Chicco, o Instituto Ressoar realizou a doação de 330 pares de 
sapatos, para crianças de 0 a 3 anos atendidas pela Creche Ananda Margi, situada na zona 
leste da capital paulista. 

A instituição desenvolve um trabalho excepcional junto às famílias das crianças atendidas, em 
regime de período integral.  

A doação aconteceu no final do ano letivo, no mês de dezembro de 2015, e contou com a pre-
sença da atriz da novela ¨Escrava Mãe¨, Mariza Marchetti.

2015 2016
Relatório de atividades

Calçados Chicco para Bebês de Creche

330 crianças atendidas
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Os excelentes resultados alcançados pelo Instituto Ressoar só são possíveis com a 
colaboração de uma ampla rede de parceiros que compartilham os ideias do Institu-
to e empregam energia e recursos na promoção de qualidade de vida e na constru-

ção de uma sociedade  mais justa e inclusiva.

O Instituto Ressoar agradece o constante apoio e a dedicação de empresas, organi-
zações e profissionais, que contribuem para o contínuo aperfeiçoamento de suas 

atividades, potencializando assim nossos esforços institucionais.
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