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Responsabilidade Social
É o conjunto amplo de ações que beneficiam a sociedade e as corporações
que são tomadas pelas 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 a própria população.
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Janeiro
Casa Lar Mãe da Providência - São Roque
Este ano de 2015, muitos projetos sociais estão por vir, para dar força de pulsar em nossos corações um sentimento
coletivo de fraternidade e esperança, melhorando nós e a nossa volta, onde juntos somos mais fortes.
De encontro a este pensamento, o LAR MÃE DA PROVIDÊNCIA, situado em São Roque, acolhe pessoas em situação de
abandono, abrigando mais de 40 pessoas de diversas idades.
Buscando o resgate da dignidade humana, acolhendo e se possível reintegrando o indivíduo a sociedade ou a própria
família; a entidade sobrevive apenas de doações e voluntários empenhados em fazer o bem.

Total das doações
60 Kg de Arroz
30 Kg de feijão
20 Kg de açúcar
24 Litros de leite
20 Litros de óleo
10 Dúzias de ovos

12 Kg de farinha de trigo
24 Latas de milho em conserva
20 Kg de macarrão
6 Kg de molho de tomate
6 Kg de farofa pronta
3 Kg de maionese

10 Kg de sabão em pó
10 Litros de detergente
10 Litros de desinfetante
12 Unids. de margarina de 500g
1 Peça de mussarela de 4 Kg
37 Kg de frango congelado

6

Fevereiro

7

Foto: www.nspk.org.uk

Foto: www.esquerdizando.com.br

Fevereiro
Centro de Apoio Cândida Bermejo Camargo
Em Fevereiro, o centro de apoio à criança com Câncer - CÂNDIDA BERMEJO CAMARGO (CACCC – CBC) situado no
bairro do Campo Limpo, possui o intuito de abrigar, apoiar e cuidar de famílias cujas crianças precisam de
tratamento oncológico, sendo este tratamento oferecido de forma gratuita para que sejam atendidos nos hospitais,
providenciando hospedagem, transporte, alimentação e muito carinho às crianças, bem como aos acompanhantes
responsáveis. A MG contribuiu com alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal para que a entidade mantenha
viva essa generosa ação:

Total das doações
60 Kg de arroz
20 Kg de feijão
24 Litros de leite
10 Kg de laranja
36 Unids. de molho
de tomate 350g

10 Dúzias de ovos
10 Kg de farinha de trigo
2 Kg de alho picado
3,5 Kg de mussarela
12 Kg de filé de frango

12 Potes de margarina 500g
20 Litros de óleo
20 kg de açúcar
20 Kg de macarrão
48 Latas de milho
em conserva 200g

148 Rolos de papel higiênico
36 Sabonetes
10 Kg de sabão em pó
10 Litros de desinfetante
10 Litros de detergente.
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Março
Casa para Idosos - Doação de Amor
O projeto social realizado em conjunto com os colaboradores da MG Contécnica para o mês de Março, visou contribuir com
a CASA DE IDOSOS - DOAÇÃO DE AMOR, situado no bairro do Campo Limpo. A casa abriga idosos a margem da sociedade ou
esquecidos pelas famílias, oferecendo condições dignas de saúde, conforto e bem estar. A entidade sobrevive de doações
e voluntários.
Nesta sensibilidade os colaboradores da MG Contécnica doaram:

Total das doações
30 Kg de arroz
20 Kg de feijão
20 Kg de açúcar
40 Kg de macarrão
50 Unids. de miojo
40 Unids. de bolacha
cream cracker

20 Litros de óleo
10 Dúzias de ovos
24 Litros de leite
2 Kg de tempero pronto
10 Kg de farinha de trigo
4 Kg de mussarela

12 Unids. de manteiga de 500g
10 Kg de sabão em pó
10 Litros de desinfetante
10 Litros de detergente
24 Sabonetes
128 Unids. de papel higiênico.
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Abril
Sociedade Beneficente - Gotas de Amor
No mês de Abril as doações do projeto social foram destinadas à SOCIEDADE BENEFICENTE “GOTA DE AMOR”, localizada
no bairro do Campo Limpo. A instituição, sem fins lucrativos, possui a missão, dignidade e valores humanos com a inclusão
dos portadores de câncer e outras necessidades especiais, focando no atendimento de crianças vindas do Norte e
Nordeste, onde não há tratamento adequado. O projeto oferece apoio, abrigo, moradia, hospitais, alimentação, transportes,
medicamentos e outros recursos. A entidade sobrevive de parcerias e voluntários que ajudam nas despensas da casa
e na sua manutenção.
A MG Contécnica e os colaboradores se reuniram e arrecadaram os itens que foram doados à casa:

Total das doações
60 Kg de arroz
31 Litros de leite
1 Pacote de algodão
3 Kg de feijão
60 Unids. de pacote de bolachas sortidas
48 Unids. de bolachas recheadas
20 Unids. de bolachas cream cracker
40 Unids. de bolachas waffer

2 Kg de balas
10 Kg de farinha de trigo
120 Unids. de ovos
18 Litros de óleo
20 Kg de açúcar
6 Kg de molho de tomate
2 Kg de milho verde em conserva
10 Kg de batatinha

12 Unids. de margarina 500g
12 Kg de filé de frango
10 Kg de sabão em pó
10 Litros de detergente
10 Litros de desinfetante
4 Kg de queijo mussarela
20 Kg de macarrão parafuso
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Maio
Centro Comunitário - Ludovico Pavoni
No dia 29 de Maio, o CENTRO COMUNITÁRIO LUDOVICO PAVONI foi atendido pelas doações da MG Contécnica junto com o
empenho de seus colaboradores. A entidade que atua nos bairros Real Parque e Jardim Panorama têm como principal
objetivo tirar crianças e adolescentes dos perigos da rua, permitindo melhorar o bem estar e o desenvolvimento assistido
das crianças no período que seus pais estão trabalhando. Atualmente a entidade atende 180 crianças diariamente com
idade entre 4 a 15 anos, com alimentação e atividades lúdicas e pedagógicas com uma estrutura de brinquedoteca,
sala de informática, biblioteca, quadra e sala de dança.
A MG Contécnica e o Centro Ludovico Pavoni acredita que por meio da formação integral, humanista e cristã; essas
crianças se tornem multiplicador dos conceitos aprendidos e atinjam uma melhor qualidade de vida.

Total das doações
30 Kg de arroz
20 Kg de açúcar
25 Kg de feijão
15 Kg de fubá
15 Kg de sabão em pó
12 Kg de file de frango
10 Kg de farinha de trigo

6 Kg de maçã
5 Kg de gelatina
5 Kg de milho de pipoca
4 Kg de Mussarela
2,5 Kg de fubá
2 Kg de farinha de mandioca
10 Dúzias de ovos

1 Kg de tempero
1 Kg de carne da Jabá
600g de goiabada
128 Unids. de papel higiênico
44 Unids. de bolachas recheadas
40 Unids. de bolachas cream cracker
12 Unids. de margarina 500g

1 Cesta básica completa
20 Litros de óleo
10 Litros de detergente
10 Litros de desinfetante
20 Litros de leite
3 Unids. de molho de tomate
3 Latas de sardinha
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Junho
Associação Beneficente Morada do Idoso
O Brasil está aumentando o número de idosos segundo o IBGE, e muitas famílias não tem condições necessárias de cuidar
de seus idosos, infelizmente são abandonados. Com o intuito de ajudar, a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MORADA DO IDOSO,
localizada em Juquitiba, cerca de 40 km de Taboão da Serra, tem como missão oferecer auxílio permitindo tranquilidade,
paz e ressocialização. A instituição não depende de orgãos públicos, apenas de trabalho voluntário e doações. Mantém
atualmente 20 idosos com idade entre 65 a 98 anos.
A MG Contécnica e seus colaboradores abraçaram a causa para as doações do mês de Junho e arrecadaram:

Total das doações
127 KG de arroz
54 KG de feijão
34 KG de açúcar
19 KG de farinha de trigo
15 KG de sabão em pó
12 KG de filé de frango
10 KG de farinha de mandioca
7 KG de macarrão
5 KG de purê de batata

54 Litros de leite
32 Litros de óleo
17,5 Litros de detergente
15 Litros de desinfetante
72 Unids. de papel higiênico
50 Unids. de Macarrão instantâneo
41 Unids. de sabonete
32 Unids. de fraldas geriátricas
25 Unids. de molho de tomate

12 Blusas de frio
12 Calças de frio
10 Unids. de gelatina de 525g
9 Latas de sardinha
3 Unids. de pasta de dente
3 Unids de escova de dente
3 Lençóis
2 Almofadas
2 Pares de tênis

5,4 KG de achocolatado
1,2 KG de preparado para bolo
600g de molho de tomate
150g de fermento em pó
24 Latas de ervilha em conserva
23 Pacotes de bolachas
19 Camisetas
17 Fronhas
1 Lata de leite condensado
1 Cobertor

16

Julho

17

Julho
Centro de Acolhida Pousada Esperança e Acolhida Grajaú
No mês de Julho, a MG Contécnica mais uma vez com muito carinho, arrecada agasalhos e cobertores para instituições que
necessitam de ajuda para manter esse lindo trabalho filantrópico.
Os Centros que receberam o auxílio deste mês são o CENTRO DE ACOLHIDA POUSADA ESPERANÇA e CENTRO DE ACOLHIDA
GRAJAÚ.
Foram arrecadados:

Total das doações
140 Cobertores
153 Peças de roupas diversas para crianças e adultos
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Agosto
Casa do Zezinho
O projeto social realizado em conjunto com os colaboradores da MG Contécnica em agosto visou contribuir com a CASA
DO ZEZINHO, instituto onde acredita que pela educação e cultura é possível fazer a diferença, transformando para melhor
a vida de adultos e crianças. A MG Contécnica apoia essa ideia e mobilizou os colaboradores arrecadando:

Total das doações
20 Kg de laranja
30 Kg de arroz
10 Kg de feijão
10 Kg de macarrão
10 Kg de farinha de trigo
20 Litros de óleo
30 Litros de leite
10 Dúzias de ovos
10 Kg de farinha de mandioca
20
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Setembro

Setembro
Casa Lar Efrata
No Brasil ainda existem muitas crianças e adolescentes carentes necessitando de todo o apoio.
Os colaboradores da MG Contécnica se manifestaram no mês de setembro para arrecadar doações apoiando a ONG
CASA LAR EFRATA, instituição que abriga crianças e adolescentes carentes.
Arrecadação MG Contécnica:

Total das doações
80 Kg de arroz
40 Kg de açúcar
30 Kg de feijão
10 Dúzias de ovos
45 Litros de óleo
30 Kg de farinha de trigo
10 Kg de sabão em pó

10 Litros de desinfetante
10 Litros de detergente
6 Kg de achocolatado em pó
12 Kg de margarina Delicia
540g de molho de tomate
38 Peças de roupas infantis
32 Peças de roupas masculina

48 Litros de leite
12 Kg de peito de frango congelado
108 Unids. de hamburguer bovino
1 Lata de seleta de legumes
15 Kg de macarrão
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Outubro
Casa Betel
A Família MG abraçou a causa sem medir esforços para apoiar o LAR DE IDOSOS BETEL, que cuida de idosos com tanto
carinho e amor. No mês de Outubro foram arrecadados:

Total das doações
430 Units. de fraldas geriátricas
5 Caixas de luvas estéreis c/ talco
10 Pacotes de toalhas umedecidas
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Novembro
Casa José Coltro
No mês de Novembro, a MG Contécnica apoiou a CASA JOSÉ COLTRO, localizada no Capão Redondo. A casa está com um
contingente de 300 crianças e adolescentes, dando perspectiva de vida melhor.
A MG Contécnica apoia essa atitude e arrecadou:

Total das doações
60 Kg de arroz
20 Kg de açúcar
30 Kg de feijão
20 Kg de farinha de trigo
40 Litros de óleo

12 Kg de filé de frango
20 Kg de macarrão
48 Litros de leite
12 Kg de margarina Delicia
10 Litros de Candida

15 Kg de sabão em pó
15 Litros de amaciante
10 Litros de detergente
10 Litros de desinfetante
72 Unids. de sabonetes
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Dezembro
Entrega dos presentes às casas do projeto social anual
Em Dezembro, a MG Contécnica finaliza o Projeto Social do ano de 2015 entregando o Kit de Natal à todas as casas
apoiadas durante o ano. A Mg agradece a todos os envolvidos e espera que 2016 seja ainda melhor!

Total das doações
49 Frangos
98 Sucos
64 Panetones
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Até 2016...
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