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É

o conjunto amplo de ações que
beneficiam a sociedade e as corporações que são tomadas pe
las empresas, levando em consideração a economia, educação, meio
ambiente, saúde, transporte, moradia,
atividade locais e governo, essas ações
otimizam ou criam programas sociais,trazendo benefício mútuo entre a
empresa e a comunidade, melhorando
a qualidade de vida dos funcionários,
quanto da sua atuação da empresa e
da própria população.
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Responsabilidade social
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Centro da

mãe
que acolhe
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Janeiro

Janeiro

O

Arrecadação

.............

projeto social de
janeiro de 2014,
foi para o centro
Terapêutico Mãe
que Acolhe, que
oferece tratamento de recuperação para dependentes
químicos focados em trabalho, espiritualidade, orientação psicologica e terapia com animais.

20 kg sabão em pó
50 Kg de arroz
10 Kg de feijão
18L de óleo
5 Kg de sal
10 Kg de macarrão
128 unidades papel higiene
5L de sabonete liquido
10 Kg de sabão em pó
5L de shampoo
5L de detergente
5L de desinfetante
5L de amaciante
20 unid. de sabão em pedra
10L de cândida
30 unid. de esponja lava louça
20 Kg de carne moída;
10 Kg de frango congelado;
5 caixas de hambúrguer de frango;
5 Kg de farofa pronta
30 unid. de bolacha Creem Cracker.

Com os colaboradores da
MG contécnica foi arrecadado os seguintes itens para
ajuda da entidade que esta
situada em Juquitiba.
Segundo Thiago Buscareli,
Diretor do Centro Terapêutico:

Todos os projetos sociais
ocorrem graças ao empe
nho dos colaboradores da
MG Contécnica que sempre fazem o melhor.

.............
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“Em sete anos de casa, nunca tivemos uma doação
tão grande como esta!!!”

Doação de Sangue
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Fevereiro
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Fevereiro

N

o mês de Fevereiro os colaboradores tiveram a iniciativa para doação de sangue emprol da mãe da
Juliana Fernandes que estava interna na UTI e ne
cessitava de reposição de sangue. As doações foram
realizadas durante aos sábados do mês de fevereiro.
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10 doadores

Março
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Campanha de

Doação de leite
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Março

E

m Março a MG contécnica, realizou a campanha do leite junto aos colaboradores da MG para a Caritas da Paróquia Santa Suzana, pois atendem a
120 crianças carentes da região, que realizam durante a semana: cursos
profissionalizantes, atividades lúdicas e reforço escolar.

798 Litros de leite
7,2 Kg de leite em pó

foto: Arquivo

arrecadados!

Campanha de
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Doação de leite

Convivência Infantil
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Centro de
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CCI (Centro de Convivência Infantil), foi
a entidade agraciada com a doação de
produtos de limpeza e higiene pessoal,
no mês de abril. A entrega ocorreu em
25/04.
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164 unidades de papel higiênico,
20 litros de detergente,
10 shampoos de 500 ml,
5 condicionadores de 500 ml,
11 litros de desinfetante,
88 unidades de sabonete,
10 litros de amaciante,
5 caixas de cotonetes,
48 unidades de creme dental,
21 barras de sabão,
5 litros de sabão liquido,
15 litros de detergente,
13 esponjas de lava louça,
2 veja multiuso,
21 escova dental,
1 vanish,
10 litros de candida,
20 kilos de sabão em pó,
1 pano perfex,
5 litros de alcool,
20 desodorantes rollon.

foto: www.thestar.com

“Casa Vinicius
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Maio

O
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249 unid de Papel higiênico; .
10 quilos de Sabão em pó; .
10 unid de 200 gramas de Sapólio;
10 litros de Detergente;
10 litros de Desinfetante;
100 unid de Sabonete; .
2 unid de sabonete líquido;
50 unid de Creme dental;
6 unid de Hipoglós; .
21 embalagens com 75 unidades de
Lenço umedecido;
2 pacotes com 300 unidades de lenço
umedecido;
1 caixa de Cotonetes;
29 unid de Esponja para lava louça;
125 unid de Gelatina; .
5 latas de Leite Aptamil;
2 latas de Leite Aptamil;
5 quilos de Toddy;
3 pacotes de 400 gramas bala;
6 pacotes de bolo de fubá;
24 litros de Leite integral;
3 caixas de cestas básicas;
2 pacotes de Azeitona;
3 unid de Fermento em pó;
4 unid de detergente;
2 unid de multiuso;
1 unid de pinho sol;
2 quilos de sabão em pó;
2 pacotes de Bombril;
1 unid de 2 ,5 litros de Cândida.

foto: www.thestar.com

projeto social de Maio as colaborações foram destinadas, as crianças do Lar Vinicius.
É uma instituição que acolhe crianças carentes, abandonadas, vítimas de violência familiar e/ou em situação de
risco que, por decisão judicial, são temporariamente afastadas da
família.
Durante o período que permanecem no Lar são reabilitadas físicamente e emocionalmente, objetivando sua reintegração em família
substituta ou biológica, conforme disposição do Juiz da Vara da
Infância e Juventude. A enterga das doações ocorreu no dia 30
de maio.

Junho
3

Inverno Quente

Associação do corpo de voluntários de Taboão da Serra
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Em Junho

os colaboradores da MG Contécnica arrecadaram agasalhos em boas
condições, para campanha Inverno Quente III, sendo destinado a
“ACVTS – Associação do corpo de voluntários de Taboão da Serra.
Esta entidade é mantenedora de uma casa de apoio à moradores de Rua,
assim ajuda essas pessoas a enfrentar o frio de forma mais acolhedora e
dando a assistência a estas pessoas. Nesta primeira etapa da campanha,
que encerrou em 30 de junho, foram arrecadados:

30 peças de calças masculinas;
17 peças de calças femininas;
18 peças de blusas de frio masculinas;
27 peças de blusas de frio femininas;
25 peças de cobertores;
44 peças de camisas masculinas;
40 peças de camisas femininas;
18 pares de calçados femininos.
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Agosto

Associação Crescer no Amor
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E

m uma ação complementar em
caráter de urgência aos projetos
sociais de Agosto, a
MG Contécnica doou
300 unidades de fraldas geriátricas, para a
Associação Crescer no
Amor, localizado no Jardim Mimás em Taboão
da Serra.
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foto: knowantioxidants.com

Esta ação ocorreu no
dia 15 de agosto, devido uma solicitação
emergencial da própria
entidade, onde beneficiou cerca de 30 idosos
entre 60 e 80 anos

Agosto
foto: familylife.com.au

Instituto de Amparo a
Criança Asas Brancas
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A

Instituição “Asas Brancas” é uma entidade que
funciona há 52 anos na cidade de Taboão da
Serra. O principal objetivo deste instituto é abrigar crianças abandonadas, ou que sofrem maus
tratos, garantindo a elas seu direito a um lar, enquanto
aguardam sua reintegração à sociedade seja na própria
família ou em famílias adotivas.
Os colaboradores se mobilizaram para que a doação de
Agosto tivesse de maneira direta ou indireta cooperaado
com muitas crianças e adolescentes, carentes não só de
alimento, mas, sobretudo com a manifestação de carinho.
Sendo arrecadado:
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95 Kg de arroz
40 Kg de feijão
40 Kg de açucar
2 Kg de sal,
25 Kg de farinha de trigo
24 Unidades de bolacha creamcraker
3 Kg de molo de tomate
30 Litros de óleo
5 Pacotes para massa para bolo
6 Pacotes de 500 Gramas de milho de pipoca
6 Latas de 350 Gramas de milho em conserva
4 Kg de farinha de mandioca
24 Latas de 300 Gramas de ervilha
25 Kg de macarrão
8 Kg de farofa pronta
5 Dúzias de ovos
24 Litros de leite,
130 Unidades de papel higienico,
10 Kg de sabão em pó
10 Litros de detergente
15 Litros de desinfetante,
10 Litros de candida,
24 Unidades de sabonete,
24 Unidades de creme de leite,
5 Litros de amaciante.

foto: www.vidaporvidas.com

Thaiza
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Setembro

foto: Arquivo

A MG Contécnica, foi sensibilizada com a
história de Thaiza, que com pouca idade
(5 anos), enfrentava sessões de quimioterapia como guerreira, para fazer o
tratamento da leucemia.
Juntamos 20 super heróis para realizar
a doação no Hospital do Campo Limpo,
no dia 27 de setembro. Destes apenas 9
estavam aptos para realizar a doação,
onde totalizou quase 5 litros de sangue.
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Obra Social Passionista
Maria Madalena

Outubro é o mês das crianças, mas muitas não
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possuem a alegria de estar em família, pensando nesta triste
realidade a Família MG não mediu esforços para ir de
encontro com o proposito de Educar com Amor e para o
Amor, que é principal missão da entidade Obra Social
Passionista Maria Madalena, situada em Taboão da
Serra.

Outubro
foto: Arquivo

ALIMENTOS:

oto: www.st-augustinewebster.n-lincs.sch.uk

Esta entidade acolhe provisoriamente crianças e adolescentes que
são encaminhados sob a tutela do Estado, que por omissão de
seus responsáveis em suas necessidades (assistências, morais ou
educacionais) ou por serem vitimas de violências. Atualmente
abriga 16 crianças, com idade 2 a 14 anos, ensinando valores
como: justiça, solidariedade e Respeito à dignidade da pessoa
humana.
Como a entidade é sem fins lucrativos, e depende de auxilio para
manutenção dos trabalhos sociais, a MG Contécnica com o
empenho de seus colaboradores doaram no dia 31 de Outubro,
mais de 200 kilos de alimentos e mais de 250 produtos de limpeza.

70 Kg de Arroz;
30 Kg de Feijão;
30 Kg de Açúcar;
10 Kg de Farinha de Trigo;
10 Kg de Farinha de Mandioca;
15 Kg de Sal;
4 Kg de Milho em Conserva;
20 Litros de Óleo de Soja;
10 Kg de Macarrão;
7 Kg de Molho de Tomate;
20 Und de Bolacha Cream Cracker;
2.100kg de Balas Sortidas;
30 Und de Bolacha Recheada;
8,134 Kg de Carne Moida;
4,895 Kg de Linguiça de Frango;

LIMPEZA:

154 Und de Papel Higiênico;
8 Pacotes de Guardanapo de Papel;
10 Kg de Sabão em Pó;
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É uma benção chegar à terceira
idade com a família, força e saúde.
Mas muitos de nossos anciões não
têm esta oportunidade, e necessitam
de cuidados especiais.
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São José

foto: www.clker.com

Novembro

Casa Repouso

foto: Arquivo

O objetivo da casa Repouso São
José em Taboão da Serra é pres tar assistência às pessoas idosas desde 1970. A Família MG
abraçou a causa sem medir esforços para o projeto social de
Novembro.
Atualmente abriga cerca de 31
idosos, alguns dependentes de
cuidados especiais, assim permitindo a melhora da qualidade de vida, através de ações
que estimulem continuamente a
motivação, e o desenvolvimento
das capacidades individuais.
30 quilos de arroz;
11 quilos de feijão;
20 litros de óleo;
10 quilos de macarrão;
2 pacotes de molho de tomate;
2 pacotes de guardanapo de papel;
5 dúzias de ovos;
24 litros de leite;
54 unidades de iogurte vários sabores;
10 quilos de açúcar;
10 litros de detergente;
10 litros de desinfetante;
130 rolos de papel higiênico;
1 quilo de algodão hidrófilo;
10 pacotes de fraldas geriátricas
5 tubos de pomada Nistatina com óxido de zinco;
6 pacotes de toalha umedecida higienização íntima;
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11 pessoas doaram sangue ao Renan.

Em 12/12/2014 realizou uma cirurgia de grande porte, o
qual necessitou utilizar hemácias do Banco de Sangue do
Hospital. A MG abraçou a causa e promoveu a Campanha
“Doe Sangue para o Renan
pg.28

Renan

foto: www.dropsrio.com.br

Dezembro

Doe Sangue ao
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Natal Solidário

Dezembro
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Natal Solidário

a MG realizou em seu projeto
social: o Natal Solidário.
Projeto em prol de atender todas as entidades e casas acolhidas durante o ano de 2014.
Dezembro traz e transmite um
tempo reflexão e de pensamentos
de partilha, onde as famílias se
reúnem em torno de mesas fartas e abundantes.
As casas acolhidas em 2014
ficou marcada em nossos projetos, o que não pudemos esquecer-nos de todos os novos
amigos, que solicitaram força e
esperança de uma vida melhor.

foto: Arquivo

Para o mês de Dezembro

Até 2015 ...

