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Institucional
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O Instituto Martinelli Solidariedade é uma Associação Civil
de direito privado, sem fins lucrativos comprometida com
a melhoria da condição social das pessoas. Fundado em
2008 por João Joaquim Martinelli e sua esposa, Neusa
Inês Girolla Martinelli, o Instituto conta com associados
e parceiros nas áreas onde o Martinelli atua para realizar
sua missão. Ele procura utilizar o conhecimento em abrir
portas para as instituições parceiras com o intuito de
expandir a semente do bem. Além disso, oferece ações de
cunho solidário, educativo e principalmente que abordem
o significado da cidadania.

DNA do Instituto Martinelli Solidariedade
MISSÃO
Contribuir para a Justiça Social e a Cidadania

VISÃO
Ter a solidariedade plenamente instaurada para promover
a retidão e a igualdade social

JEITO DE ATUAR
Responsabilidade Social
Comprometimento
Altruísmo
Justiça Social
Respeito à vida
Respeito às diferenças
Cidadania
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Governança
Presidente: Neusa Inês Girolla Martinelli
Diretora Administrativa: Priscila Dalcomuni
Diretora Financeira: Denise da Silveira P. Aquino Costa
Conselho Superior
João Joaquim Martinelli
Juliana Cristina Martinelli Raimundi
Gustavo Goulart
José Carlos Meinert
Rodrigo Girolla
Conselho Fiscal
José Luiz de Ramos
Paulo Sergio Valle
Cintia Eliane Meyer
Gestora
Claudia Mary Dreher
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Editorial
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O PAPEL DO INSTITUTO DE UMA
EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSÁVEL
É perceptível que as empresas são as grandes fontes da geração de
emprego e avanços tecnológicos que impulsionam o país. Em meio a tantas
inovações, no momento que diversos setores da sociedade e da política
exigem mudança na maneira de se fazer negócios, surge um novo desenho
da expansão do comportamento social e ambiental entre as corporações
nacionais.
O panorama geral dialoga com empresas que estão assumindo cada vez
mais seu papel social. Cada vez menos o poder público consegue dar conta
das mazelas: são questões de saúde, segurança, trabalho, educação e fome.
O momento é de crise, sim. Há muitos dilemas em andamento, envolvendo
questões éticas, políticas e econômicas, mas quando se fala em
responsabilidade social, o propósito é pensar naquilo que podemos “juntos”
fazer em prol da humanidade.
A experiência vivida no Instituto Martinelli ganhou força quando refletimos e
desvendamos os aprendizados, e buscamos parceiros para compartilhá-los.
A mudança do contexto empresarial é uma grande aliada: responsabilidade
social e sustentabilidade precisam ser ativadas, com ações e não apenas em
belas palavras.
Por meio de parcerias de peso, com o Fundo Social da FIESC, criou-se a
estratégia de ação para orientar clientes do Martinelli Advogados e das
empresas associadas à Federação das Indústrias. Em Santa Catarina, no ano
de 2017, registrou-se R$ 200 milhões de recursos de empresas tributadas
no lucro real, sendo que somente 40% deste valor ficava em projetos do
Estado. São 9% do Imposto devido que podem contemplar projetos para
idosos, esporte, cultura, pessoas com câncer e especiais, além de crianças e
adolescentes.
Em 2018 e 2019, lançou-se a campanha em prol dos projetos aprovados nas
Leis de Incentivo Fiscal e, para somar ao papel socialmente responsável,
concluiu-se nestes dois anos, em parceria com Fundo Social e Proponentes,
a captação de mais de R$ 20 milhões para sete projetos do Programa
Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) de Santa Catarina. O
impacto social desta ação tem um valor significativo na vida das pessoas.
Esta é uma forma de fazer responsabilidade social, não somente filantropia.
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Outro exemplo do comprometimento do Instituto Martinelli foi a doação
de software israelense no valor de R$ 181 mil, para que o Instituto Geral
de Perícias (IGP) de Joinville pudesse rastrear e capturar ciberpedófilos.
No ano de 2018, foram produzidos pela perícia criminal federal mais de
1 mil laudos de análise de conteúdo de pornografia envolvendo crianças
ou adolescentes em mídias de armazenamento e computadores portáteis.
A perícia computacional é, basicamente, a preservação, aquisição, análise,
descoberta, documentação e apresentação de evidência presente em meio
digital (equipamentos computacionais e mídias de armazenamento).
Os pedófilos, além de atuarem diretamente em lares, escolas, ruas, entre
outros locais, encontraram na internet uma via privilegiada de comunicação.
Entre as principais vítimas de pedofilia nas redes sociais estão as meninas: mais
de 70% sofrem investidas e abusos dos criminosos. Existem comunidades
virtuais pedófilas com sites, blogs e canais de chat específicos que incidem
na troca de experiências, informações e imagens pornográficas.
Outros exemplos do comprometimento social do Instituto Martinelli foram
a doação de cadeiras de rodas através da Campanha do Lacre Solidário e o
Leilão de cotas, que contou com coberturas e embriões da raça Crioula que
arrecadou R$ 1,3 milhão para o Hospital Santa Casa de Porto Alegre/RS.
Este é um jeito de ser que implica em uma visão estratégica, um certo
modo de estar (se relacionar) e fazer (produzir/operar) que está alinhado
aos valores e à missão do Instituto Martinelli vinculado a uma empresa
socialmente responsável.
O Instituto Martinelli Solidariedade define sua forma de gestão pela relação
ética e transparente com todos os públicos com os quais se relaciona,
imbuído de metas que impulsionam o desenvolvimento sustentável.

Claudia Mary Dreher
Gestora do Instituto Martinelli
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Campanha
10 anos
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AJUDAR É UMA
FORMA DE COMEMORAR
Em 2018, o Instituto Martinelli Solidariedade completou 10 anos. Para comemorar
o aniversário, o Instituto promoveu a campanha “Dez anos de amor, dez anos
construindo um futuro melhor”. A campanha foi criada com o objetivo de
transformar o futuro de crianças e adolescentes que vivem nas cidades em que
o Martinelli Advogados atua, que é um dos objetivos do Instituto Martinelli desde
sua criação.
A campanha ofereceu a oportunidade para os colaboradores indicarem projetos
de entidades sem fins lucrativos que fizessem a diferença na vida de crianças
e adolescentes. Os projetos foram analisados por um comitê levando em
consideração critérios como impacto, relevância social e quantidade de crianças
e adolescentes envolvidos. Após a análise, três instituições foram contempladas
com uma doação financeira para viabilizar a realização de projetos.

Veja algumas peças de divulgação da campanha:

14
13

15
14

Centro de Promoção da Criança e Adolescente
Porto Alegre/RS
A primeira instituição beneficiada foi o Centro de Promoção da Criança
e Adolescente, de Porto Alegre/RS. A entidade é mantida pelo Instituto
Cultural São Francisco de Assis e tem como objetivo apoio socioeducativo
e auxílio a crianças em situação de vulnerabilidade social. A instituição
recebeu uma doação no valor de R$ 50 mil.
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Associação Mineira de Reabilitação
Belo Horizonte/MG

R

Outra instituição auxiliada foi a Associação Mineira de Reabilitação, Belo
Horizonte/MG, que atende cerca de 500 crianças e adolescentes carentes
com deficiência física, em sua maioria paralisia cerebral e outras síndromes
neurológicas. A associação oferece atendimento a 22 municípios na região
metropolitana da capital mineira. Ela foi contemplada também com uma
doação de R$ 50 mil.
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Bairro da Juventude
Criciúma/SC
A terceira instituição beneficiada foi o Bairro da Juventude, de Criciúma/
SC, que acolhe crianças e jovens prestando assistência social, educação
Infantil e profissional, assim como outros serviços de apoio. A entidade foi
contemplada com uma doação no valor de R$ 30 mil.
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NÚMEROS DA CAMPANHA
Total doado

Sugestões por estado

Centro de Promoção da
Criança e Adolescente

50mil

SC

10

Associação Mineira
de Reabilitação

50mil

RS

4

Bairro da Juventude

30mil

RJ

4

Total

130mil

PR

2

MG

2

I. Avaliação Técnica

SP

1

II. Avaliação de Mérito

Total

23

Critérios
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Combate à pedoﬁlia
e pornograﬁa
infantil
19

PREVENÇÃO É O
GRANDE DESAFIO
A atuação para melhorar a vida e garantir os direitos de crianças e
adolescentes é um dos pilares do Instituto Martinelli. Desta forma, o Instituto
levantou a bandeira do combate a uma ameaça cada vez mais presente na
vida dos jovens: a pedofilia.
Segundo a Policia Civil de Santa Catarina, com dados da União Internacional
de Telecomunicações (UIT), órgão ligado à Organização das Nações Unidas
(ONU), uma em cada cinco crianças que navegam na Internet são assediadas
por pedófilos.
Apesar do rigor do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e da Lei
11.982, que tipifica a pedofilia pela internet e estipula prisão para quem
receber, compartilhar ou armazenar pornografia infantil, o avanço da
informática facilitou a atuação de indivíduos que tentam ferir a dignidade
infantil por meio da publicação de imagens de crianças e adolescentes que
são induzidas a práticas sexuais. Essa transformação de condutas abriu
um precedente para o crime virtual e se tornou um grande desafio para a
Segurança Pública.
Em 2018, o Instituto Martinelli intensificou os esforços por meio da doação
de um software, no valor R$ 181 mil para o Instituto Geral de Perícias de
Joinville. O recurso é capaz de rastrear e analisar mídias de armazenamento
como discos rígidos, pen drives, cartões, computadores portáteis e telefones
celulares, ou seja, colher provas materiais com o teor de denúncia de crime.
O programa é capaz de capturar, inclusive, informações deletadas dos
dispositivos dos suspeitos.
Em linha com essa iniciativa, o Instituto Martinelli iniciou cooperação com a
Secretaria da Educação de Joinville e o Tribunal de Justiça/SC. Os esforços
incluem ações preventivas por meio de palestras educativas em escolas,
no projeto “Formando Cidadãos: Internauta Legal”, desenvolvido pelo
Instituto desde 2013 e que tem colocado nossos voluntários advogados para
conversar com jovens sobre o uso legal da internet e supostas condutas que
podem ser crime.
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Os resultados da parceria serão registrados por meio de um banco de
dados com indicadores do combate à pedofilia para o acompanhamento da
efetividade do projeto. Este tipo de parceria público-privada é uma iniciativa
pioneira no país no combate a pedofilia e pornografia infantil.

Entrega do Software ao IGP

Recurso permite levantamento de dados para investigação
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Fomento à
promoção social
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RENÚNCIA FISCAL
É AÇÃO SOCIAL
O Instituto Martinelli é especialista em construir pontes que ligam instituições
beneficentes e empresas dispostas a destinar parte de seu imposto de renda
para projetos sociais. Em parceria com o Fundo Social da FIESC/SESI, o
Instituto sensibiliza empresas enquadradas no Lucro Real a aderirem ao
programa de renúncia fiscal para ações sociais no estado de Santa Catarina.
A Renúncia Fiscal ocorre quando o poder público “abre mão” de uma parte
dos recursos que receberia para que a iniciativa privada possa investir e
patrocinar projetos em benefício de várias pessoas.
São projetos aprovados conforme critérios de cada Ministério e/ou
Conselho. Para tanto, nosso cuidado é que a renúncia fiscal/imposto devido
não fique distante dos olhos das empresas, para que possamos melhorar o
desenvolvimento social das nossas cidades e corroborar políticas sociais.

Destinação de Pessoa Jurídica- IRPJ
• Empresa deve ser tributada com base no Lucro Real;
• Pode ser feita doação até 1% (um por cento) do Imposto de Renda devido
à alíquota de 15% (não se aplica sobre o adicional de 10%),
• Será considerada isoladamente, não se submetendo ao limite em conjunto
com outras deduções do imposto;
• Não poderá ser computada como despesa operacional na operação do
lucro real;
• Em caso de apuração anual, a doação poderá ser feita durante todo o anocalendário ou ao fim do período de apuração;
• Esta doação não implicará em desembolso adicional por parte da empresa,
apenas direcionará uma parte do imposto devido ao Fisco diretamente para
projetos aprovados nas Leis de Incentivo Fiscal
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CONHEÇA AS FORMAS DE DESTINAÇÃO:

1%

1%

Fundo da Infância e da
Adolescência (FIA)

Fundo do Idoso

9%
IRPJ

1%

Programa
Nacional de
Apoio à Atenção
Oncológica
(PRONON)

1%

1%

Programa Nacional
de Apoio à Atenção
da Saúde da Pessoa
com Deﬁciência
(PRONAS)

4%

Lei de Incentivo
ao Esporte

Lei Rouanet ou
Lei do Audiovisual

Nos últimos dois anos, o foco do Instituto foi orientar empresas para
a destinação do Imposto devido para Projetos do Ministério da Saúde
(PRONON e PRONAS) e do FIA. Em 2018, em parceria com FUNDO SOCIAL
/FIESC e Proponentes dos Projetos aprovados, o valor total de arrecadação
no PRONON foi de R$12.214.110,17, e no PRONAS de R$4.644.803,98,
somente em Santa Catarina.
Ao orientar as empresas, entendemos que as tornamos atores sociais, que
poderão acompanhar o Impacto Social de Projetos da sua cidade. São
estratégias voltadas para resultados sustentáveis de impacto e transformação
24
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Programas
continuados
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SOLIDARIEDADE SE FAZ

		TODOS OS DIAS
PROJETO FORMANDO CIDADÃOS

Desde 2013, o projeto “Formando Cidadãos: Internauta Legal” orienta
alunos das escolas públicas de Joinville/SC sobre o uso legal da internet.
Em tempo de ataques cibernéticos, invasões e vazamento de dados e fotos,
a segurança dos contatos na rede tem sido um tema cada vez mais presente
no cotidiano. As conversas tratam da utilização de smartphones, já que a
maior parte dos acessos à Internet no Brasil ocorre em celular. Esse formato
de acesso é usado por quase 73 milhões de pessoas no país.

Uma das palestras do projeto em 2018

Em 2018, o projeto Formando Cidadãos passou por uma fase de reestruturação
importante. O projeto voltou a incluir conteúdo preventivo de combate à violação
do direto infanto-juvenil, incluindo formas de detectar a ação de pedófilos e
agressores. A iniciativa faz parte da luta do Instituto contra a pedofilia, sendo
uma ação preventiva realizada diretamente dentro das escolas.

Parte dos voluntários do projeto, em reunião na OAB Joinville
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PROJETO LACRE SOLIDÁRIO
O Projeto “Lacre Solidário” tem o objetivo de instigar a solidariedade e a
sustentabilidade ambiental por meio de arrecadação de lacre e destinação
correta para reciclagem, além de realizar doação de cadeiras de rodas com
o valor da venda dos lacres.
O Instituto Martinelli Solidariedade recebe as doações de lacres, que são
recolhidos pela comunidade em geral, e é responsável pela logística de
recolhimento e destinação correta dos lacres, assim como a compra e
doação das cadeiras de rodas.
Ao longo de 2018, o projeto arrecadou 483 Kg de lacres, que foram
convertidos em 10 cadeiras de rodas e ajudaram instituições nas cidades
de Criciúma/SC, Tubarão/SC e Joinville/SC.
Veja abaixo alguns registros da campanha em 2018:
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Arrecadações e
voluntariado
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AÇÃO SOCIAL ESTÁ
NO NOSSO DNA
EVENTOS QUE PROMOVEM O BEM
Em parceria com a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, o
Instituto Martinelli realizou um leilão beneficente chamado “Grandes cavalos
salvando pequenas vidas”. A ação aconteceu na cidade de Esteio/RS e arrecadou
um total de R$1,3 milhão. Todo o valor arrecadado foi revertido para a Santa
Casa de Misericórdia de Porto Alegre, para compra de equipamentos para a UTI
Neonatal como berços aquecidos, incubadoras e respiradores. A maternidade
realiza aproximadamente 4 mil partos por ano.

Leilão no RS arrecadou R$1,3 milão

Arte e responsabilidade social: foi assim que o escritório comemorou seus 20 anos
de atuação no Rio Grande do Sul. Por intermédio do Instituto, em parceria com
a Opus Produções, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil foi até Porto Alegre para
realizar duas apresentações de “Grande Suíte do Ballet Don Quixote”. O espetáculo
foi impecável, porém, mais importante do que a festa foram seus reflexos na
sociedade. Toda a arrecadação foi revertida para a compra de equipamentos para
a maternidade da Santa Casa da Misericórdia, que atende a comunidade de Porto
Alegre pelo SUS. Ao todo, forma arrecadados R$ 365 mil com o espetáculo.

Alunos do Bolshoi deram show em Porto Alegre
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CAMPANHAS DE MOBILIZAÇÃO VOLUNTÁRIAS
A equipe de Porto Alegre preparou de forma voluntária um churrasco em
comemoração ao Dia das Crianças bno Centro de Promoção da Criança e do
Adolescente São Francisco de Assis, que atende uma comunidade carente
da cidade. O almoço beneficiou 550 crianças e 50 adultos que, além de
comerem o churrasco, também puderam se divertir com brincadeiras, show
de palhaços, pernas de pau e outras atividades.

Vonluntários animaram o Dia da Criança no RS
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São diversas as ações realizadas por voluntários de todo o Brasil em prol de
melhorias sociais. Ações que podem parecer simples, mas fazem a diferença
na vida de quem precisa. Uma dessas mobilizações aconteceu no Rio de
Janeiro, onde a equipe arrecadou mantas, cobertores, casacos, calças e
blusas para a doação ao Lar das Velhinhas Cegas.

Doações auxiliam idosas no RJ
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O espirito de solidariedade dos voluntários do Instituto também esteve
presente durante a 30º edição do MC Dia Feliz, que é uma iniciativa nacional
promovida pelo Instituto Ronald McDonald. As equipes de São Paulo,
Campinas, Porto Alegre e Maringá uniram esforços e, juntas, arrecadaram
mais de 800 tickets para a campanha. Uma parte dos recursos arrecadados
foram destinados ao Instituto Ayrton Senna. Além disso, em Porto Alegre,
238 lanches foram doados para as crianças do projeto do Centro de Proteção
à Criança e do Adolescente da cidade.

Equipe se mobilizou no Mc Dia Feliz

Uma das características mais marcantes do Instituto é sua habilidade de
conscientização e de formar parcerias que promovem a responsabilidade
social. Uma das parcerias bem-sucedidas de 2018 aconteceu com a
SIEMENS, que é uma indústria de fornos e aquecedores. A parceria resultou
na doação de uma maquina de secar roupa, um forno elétrico profissional
e uma geladeira para a Casa Padre Pio, que atende pessoas em situação de
vulnerabilidade social em Joinville.
Nem só de bens materiais é feita a solidariedade. Existem experiências que
têm o poder de mudar vidas. Um exemplo foram as 54 crianças e adolescentes
atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social de Joinville que
nunca tinham ido ao cinema. Por meio da campanha “Cinema do Bem”, a
equipe de voluntários se mobilizou para viabilizar a ida dos jovens a um
shopping para assistir a um filme e fazer um lanche.
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OUTRAS AÇÕES:

Em dezembro, o Instituto realizou uma campanha natalina para arrecadação de brinquedos
e roupas com destino ao Instituto de Reabilitação do Potencial Humano, em Joinville. Os
voluntários também participaram da festa de Natal da instituição para a entrega dos presentes.

Voluntários do Instituto ofereceram assessoria gratuita em direito da família durante o Dia da
Construção Social, que foi promovido pelo Sesi/Sesc em Joinville no mês de agosto.
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Em abril, o Instituto Participou do “Cidadão do Bem”, evento promovido pelo SESC em Joinville.
Os voluntários prestaram assessoria jurídica gratuita para a comunidade.

Em abril, o instituto realizou uma campanha de páscoa para beneficiar crianças em situação de
vulnerabilidade em Joinville.
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Durante a Páscoa, voluntários do Instituto em Maringá/PR arrecadaram kits de doces e
guloseimas para as crianças do Lar Bom Samaritano.

Em Abril, membros do Instituto participaram como voluntários na Festa da Canção, evento que
arrecada fundos para ajudar instituições beneficentes em Maringá
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Voluntários de São Paulo se uniram em uma campanha de Pascoa que arrecadou ovos de
chocolate para o Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (SAICA).

O Instituto participou de uma ação organizada pela ONG Aproximação, em São Paulo.
Para comemorar o Dia das Crianças, foi realizado um evento beneficente em outubro.
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