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1.INSTITUCIONAL
4

Sobre o Instituto

O

Instituto Martinelli é uma
associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, comprometida com
a melhoria da condição social das pessoas, fundada
em 2008 como “braço social” do escritório Martinelli
Advogados, pelo seu então
Presidente Dr. João Joaquim
Martinelli e sua esposa, Sra.
Neusa Inês Girolla Martinelli.
O Instituto conta com
associados e parceiros nos

estados onde o Martinelli
Advogados atua, e para cumprir sua missão de contribuir
com a Justiça Social e a Cidadania busca fortalecer o
elo entre os órgãos públicos,
empresas privadas e as entidades beneficentes, sempre
com o propósito de fomentar a responsabilidade social
através de ações de cunho
solidário, educativo e principalmente, que fortaleça
o significado da cidadania.

Governança
CONSELHO FISCAL
José Luiz de Ramos
Paulo Sérgio Vale
Diretora Administrativa: Priscila Cintia Eliane Meyer
Dalcomuni
GESTORA
Elisangela Cristina Venturini
Diretora Financeira: Denise da
Silveira P. Aquino Costa
Presidente: João Joaquim
Martinelli

Presidente de Honra: Neusa
Inês Girolla Martinelli
CONSELHO SUPERIOR
Juliana Cristina Martinelli
Raimundi
Gustavo Goulart
José Carlos Meinert
Rodrigo Girolla
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Mensagem do Fundador
Num ano de desafios e adaptações sem precedentes e buscando
mitigar ao máximo seus efeitos, o Instituto Martinelli fortaleceu ainda mais
o seu propósito estimulando em seus
associados e parceiros ações e iniciativas capazes de garantir apoio
frente aos desafios do momento.
Foi um ano que damos passos importantes e nos comprometemos oficialmente por meio de ações solidárias,
parcerias estratégicas e voluntariado.
Embora o foco do Instituto esteja
em apoiar projetos na área da educação e saúde, voltados para crianças e adolescentes, compreendemos que este ano demandava ainda
mais iniciativa e ações solidárias. Foi
com este espírito de colaboração e
parceria que 2020 entrou para a história do Instituto com a maior campanha de doação de alimentos já
realizada desde a sua fundação. Foram 70 toneladas de alimentos doados por meio da Campanha Solidariedade Com Vida que contou com
o apoio dos seus associados e empresas parceiras socialmente engajadas, possibilitando o atendimento
de mais de 50 entidades beneficentes distribuídas em 17 municípios,
favorecendo mais de 15 mil pessoas. A todos nos encheu de orgulho.
Para além de nossa atuação na
ponta, mantivemos e reforçamos
nosso compromisso com a educação. Adaptamos o projeto Formando Cidadãos: Internauta Legal ao
formato virtual, com o propósito de
continuar levando às nossas crianças
e adolescentes orientações sobre os
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crimes na internet e a forma como
se protegerem, especialmente durante o período de isolamento social,
onde as relações pessoais abriram
espaço para as conexões virtuais.
O Instituto também ampliou o seu
apoio a uma rede plural de organizações do terceiro setor, favorecendo
conexões capazes de garantir a manutenção de suas atividades, oferecendo suporte necessário para seguirem
seus propósitos e buscarem a sustentabilidade dos seus projetos sociais. Projetos por nós orientados e elaborados,
já garantem a captação de recursos
através das leis de incentivo fiscal.
Agradecemos o nosso instituidor
Martinelli Advogados, na pessoa da
presidente Dra. Juliana pelo apoio,
aos seus colaboradores, nossos associados, voluntários e parceiros que
não mediram esforços para apoiar
as atividades desenvolvidas pelo
Instituto, principalmente nesses momentos difíceis pelos quais passamos. Vale ressaltar que, através do
Instituto o Martinelli Advogados tem
destinado parte do seu imposto às
mais diversas entidades e projetos,
apenas em 2020 mais de R$ 1.6 milhões de reais foram destinados por
meio das leis de incentivo fiscal, contribuindo para que 30 projetos sociais de todo Brasil saíssem do papel!
Em 2021, ano em que completaremos 13 anos, o Instituto Martinelli seguirá
firme sua missão, prosperando na edificação de ações e projetos capazes
de gerar ainda mais impacto social.
João J. Martinelli - Fundador
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2.EDITORIAL
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O Instituto Martinelli sempre buscou como premissa na estruturação
de seus projetos a perenidade nas
suas ações e resultados sustentáveis
de impacto e transformação social,
adotando a educação como mote
para a construção de uma sociedade
mais justa, solidária e inclusiva. Neste
viés, todo trabalho desenvolvido pelo
Instituto perpassa simples doações
de recursos para solucionar necessidades imediatas, oferecendo ferramentas que fortaleçam a justiça social e a cidadania.
Entretanto, o ano de 2020 foi marcado pela pandemia do coronavírus,
onde questões afetas ao combate
às desigualdades, foram escancaradas pela crise sanitária que abalou e
ainda abala o mundo, levando toda
a humanidade para um processo de
profundas reflexões. Para reforçar a
proteção social a esses grupos mais
vulneráveis, foi preciso repensar em
ações efetivas e imediatas para impedir que o cenário imposto pela pandemia piorasse ainda mais a vida de
milhões de brasileiros, especialmente
aqueles que já se encontravam em situação de vulnerabilidade social.
A saúde e a preservação da vida
da população se apresentaram como

os interesses mais prevalentes e que
deveriam, por todos e também pelas autoridades públicas, serem colocadas acima de qualquer coisa. Mas,
para além das políticas públicas, o
que se viu crescer também durante essa pandemia de coronavírus foi
a solidariedade. Por todo o País se
multiplicam as ações para doação de
alimentos e recursos para a população mais vulnerável.
O caráter educacional do Instituto,
conhecido por parceiros e voluntários,
teve que dividir o espaço com coisas
ainda mais básicas, como: a fome, higiene e saúde. Muitas pessoas perderam seus empregos, jornadas de trabalho foram reduzidas ou suspensas,
e, nesse quadro social, econômico e
sanitário de instabilidade, o Instituto
buscou se reinventar em suas ações
e projetos, mantendo-se firme porém
em seu propósito de contribuir para a
justiça social e a cidadania.
Não há contratempo que tire essas
metas do horizonte de cada um dos
nossos associados e voluntários que,
ao longo de 2020, mesmo diante do
caos e de tantas restrições impostas,
se entregaram em ações de solidariedade e amor ao próximo.
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3.ADESÃO AO
MOVIMENTO
NACIONAL ODS
11
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O Pacto Global é uma iniciativa voluntária que fornece diretrizes para a
promoção do crescimento sustentável e da cidadania, trata-se de uma
chamada para as empresas alinharem suas estratégias e operações a
10 princípios universais nas áreas de
Direitos Humanos, Trabalho, Meio
Ambiente e Anticorrupção e desenvolverem ações que contribuam para
o enfrentamento dos desafios da sociedade.
É hoje a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo,
com cerca de 14 mil membros, que
abrangem 160 países. Quem integra
o Pacto Global também assume a
responsabilidade de contribuir para
o alcance da agenda global de sustentabilidade, a Agenda 2030 - que
tem como principal pilar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS).
Os ODS buscam assegurar os direitos humanos, acabar com a pobreza,
lutar contra a desigualdade e a injustiça, alcançar a igualdade de gênero
e o empoderamento de mulheres e

meninas, agir contra as mudanças climáticas, bem como enfrentar outros
dos maiores desafios de nossos tempos.
No Brasil foi criada em 2003 a Rede
Brasil que responde à sede do Pacto Global, em Nova York, e preside o
Conselho das Redes Locais na América Latina. Os projetos conduzidos
no País são desenvolvidos dentro das
seguintes Plataformas de Ação: Água
e Saneamento, Alimentos e Agricultura, Energia e Clima, Direitos Humanos e Trabalho, Anticorrupção, Engajamento e Comunicação e ODS (esta
última para engajar as empresas em
relação à Agenda 2030).
Além do comprometimento global
assumido pelos governos de diferentes países, há também iniciativas locais de estados ou mesmo cidades
que buscam facilitar a incorporação
das metas de desenvolvimento sustentável no cotidiano das pessoas e
das organizações. Exemplo de movimento nesse sentido é o Movimento
Nacional ODS.
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MOVIMENTO NACIONAL ODS SC
Trata-se de um movimento social constituído com a finalidade de contribuir,
através da Agenda 2030, com a melhoria da qualidade de vida da sociedade
catarinense, construindo uma comunidade melhor, socialmente inclusiva,
ambientalmente sustentável e economicamente equilibrada.
O Brasil ocupa a posição 53 no ranking das Nações Unidas, são 166 países
contabilizados. Embora não esteja entre os piores, nosso País pode muito
mais.
Neste cenário, o Instituto Martinelli decidiu encarar esse desafio, tornando-se
já nos primeiros meses de 2020 membro Signatário do Movimento Nacional
ODS SC, assumindo a responsabilidade de incorporar aos seus projetos e
ações, 8 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). São eles:
1.Erradicação da pobreza
ODS 1: a meta deste objetivo é acabar com a pobreza em todos os lugares
do planeta, e garantir o acesso de todos à educação, saúde, alimentação,
segurança, lazer e oportunidades de crescimento.
2.Fome Zero e Agricultura Sustentável
ODS 2: este objetivo consiste no alcance da segurança alimentar para todas
as pessoas, além de uma melhor nutrição por meio da promoção de uma
agricultura sustentável
3.Saúde e bem-estar
ODS 3: sua meta é assegurar que todos os cidadãos tenham uma vida saudável
e bem-estar, em todas as idades e situações.
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4.Educação de qualidade
ODS 4: a educação deve ser acessível a todos, de modo inclusivo, equitativo
e de qualidade. Além disso, deve promover a aprendizagem ao longo da vida.
8.Trabalho decente e crescimento econômico
ODS 8: a orientação deste objetivo é promover o crescimento econômico
sustentado, inclusivo e sustentável, além das oportunidades de um emprego
pleno e produtivo para todos.
10.Redução das Desigualdades
ODS 10: este objetivo consiste na busca pela redução das desigualdades em
todas as suas esferas
16.Paz, justiça e instituições eficazes
ODS 16: as sociedades deverão ser pacíficas e inclusivas, proporcionando para
todos o acesso à justiça. As instituições devem ser eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os níveis
17.Parcerias e meios de implementação
ODS 17: o último objetivo prevê uma parceria global para a sustentabilidade,
fortalecendo os meios de implementação.

Assumir este compromisso perante o Movimento Nacional ODS SC,
especialmente neste ano de 2020 cheio de contratempos e adaptações,
foi fundamental para traçarmos um plano de ação com campanhas e
projetos de impacto, por meio de metas e cronograma de execução
claro e objetivo, buscando sempre um maior potencial de contribuição
junto a nossa sociedade.
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4.PROJETOS E
CAMPANHAS
17

4.1 CAMPANHA “ESPÍRITO
DA PÁSCOA”

O

ano começou agitado no Paraná e em Santa Catarina. No mês
de abril, voluntários de Curitiba com
o apoio do Provopar (Programa de
Voluntariado do Paraná) fizeram a
entrega de 100 cestas básicas e kit
de limpeza para a ONG Um Lugar Ao
Sol, que presta assistência a crianças
e adolescentes carentes da região.
Em Maringá, 200 litros de leite foram doados para o Lar Escola Bom
Samaritano e 100 cestas com produtos de limpeza e higiene pessoal
foram entregues no Albergue Santa
Luiza de Marillac, uma instituição que
acolhe pessoas carentes, oferecendo refeições, roupas e um lugar para
dormir.
Já em Joinville, sede do Instituto Martinelli, a tradicional doação
de ovos de Páscoa e guloseimas foi
substituída pela entrega de roupas,
alimentos, produtos de limpeza e higiene, fardos de leites e pacotes de
fraldas.
A ação teve como foco atender às
necessidades apresentadas em razão
da pandemia e do racionamento adotado em todo Brasil, pelos 3 princi-
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pais abrigos de acolhimento infantil
de Joinville: Lar Ecos de Esperança,
Lar Emanuel e Lar Abdon Batista.
No Lar Abdon Batista, que acolhe
aproximadamente 60 crianças, as doações contribuíram ainda para suprir
as necessidades de aproximadamente 4 meses de atendimento. Foram
3,4 mil pacotes de fralda, 50 fardos
de leite e mais de R$ 1 mil reais em
produtos de limpeza.

RESULTADOS QUANTITATIVOS

200

Cestas básicas

200

Kits de limpeza
e higiene
pessoal

800
3,4
mil

Litros de leite
Pacotes
de fraldas
descartáveis

+R$
1 mil

Produtos
de limpeza

+

Roupas, sapatos,
roupas de cama
e banho

6

Entidades
beneficentes
atendidas

1

Parceria
institucional
com empresa

OBJETIVOS ATENDIDOS 1 - 2 - 3 - 10 - 16
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4.2 CAMPANHA DE
DOAÇÃO DE ALIMENTOS
“SOLIDARIEDADE COM VIDA”

E

m maio, quando os efeitos pandemia causada pelo vírus a Covid-19
passou a impactar na alimentação de
milhares de famílias em todo o Brasil,
o Instituto Martinelli através da sua
Diretoria e do Conselho Consultivo,
decidiu dar início à campanha “Solidariedade com Vida” com objetivo de
apoiar entidades beneficentes de SC,
PR, RS, SP, RJ e MG doando insumos
necessários para contribuir com manutenção dos seus projetos e apoiar
às famílias atendidas nas regiões mais
vulneráveis.
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Foi uma iniciativa inovadora dentro
do Instituto e, em pouco tempo, se
tornou a maior campanha de doação
de alimentos, produtos de limpeza,
higiene pessoal, agasalhos e cobertores, da nossa história.
Foram mais de R$ 200 mil reais doados pelo Instituto (valor decorrente
das doações mensais dos seus associados), somados à diversas outras
contribuições feitas diretamente pelos colaboradores do Martinelli, seus
parentes e amigos.

SANTA CATARINA
Somente no mês de maio em Joinville, 980 cestas básicas foram doadas para 10 entidades beneficentes
que atendem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade
social, refugiados e imigrantes, moradores de rua, catadores de material
reciclado, idosos e dependentes químicos, entre elas estão: Centro Educacional Dom Bosco, Associação de
Imigrantes e Refugiados Haitianos,
Instituto Priscila Zanette, Projeto Missão Criança, Instituto Dona Anna, CEI
Bom Samaritano, Ecos da Esperança,
Associação Ecológica de Catadores
de Joinville, Cooperativa Recicla e a
Casa de Passagem Vó Joaquina.
Para a segunda rodada de doações
o Instituto contou com o apoio financeiro dos colaboradores e sócios do
Martinelli Joinville, que juntos, conseguiram angariar o suficiente para
a compra de mais 600 cestas básicas, beneficiando mais 10 entidades
de Joinville e Região. As entidades

contempladas foram: Universo Down,
Missão Solidariedade, Associação
Nutre – Resgatte, Associação para Integração Social de Crianças e Adultos Especiais – APISCAE, Associação
Essência de Vida, APAE de Joinville,
Centro de Recuperação Nova Esperança (CERENE), APAE de Garuva,
Casa do Adalto e Casa de Repouso
Lar Aconchego.
Em Criciúma o Instituto contou
com a parceria do Supermercados
Giassi e, juntos, entregaram mais de
215 cestas básicas e kits de limpeza
para 5 Entidades beneficentes da região, entre elas o Bairro da Juventude,
Grupo de Pais e Amigos pela Unidade Infanto-Juvenil Onco-Hematologia (CASA GUIDO), Associação Beneficente ABADEUS, Associação de
Pais e Amigos de Autistas da Região
Carbonífera (AMAREC/SC) e Instituto São Pio X – Seminário Orionita de
Siderópolis SC.
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MINAS GERAIS
Os voluntários de Belo Horizonte
também arregaçaram as mangas e
fizeram a doação de 222 cestas básicas, beneficiando 4 projetos da região, entre eles a Rede de Amigos
do Hospital da Baleia, Casa de Apoio
Aura, Lar dos Meninos São Vicente
de Paulo e o Programa da Empresa
Jabil, que ajuda famílias carentes no
Bairro Nova Contagem.
RIO GRANDE DO SUL
Em Porto Alegre, assim que souberam que havia se formado uma grande fila para pegar alimentos no CPCA
e que os alimentos não seriam suficientes para suprir a demanda da comunidade, os colaboradores do Martinelli se mobilizaram e graças as suas
doações conseguiram entregar 450
cestas básicas para a comunidade do
Bairro Lomba do Pinheiro através do
CPCA, atendendo mais de 200 famílias daquela região.
O engajamento não parou por aí,
ainda no mesmo mês, foram doadas
mais 450 cestas básicas com o caixa do Instituto, sendo 350 entregues
ao CPCA, 100 para a comunidade da
restinga atendida pelo Centro Social
Padre Pedro Leonardi e 50 para a comunidade do bairro Sarandi.
Por intermédio do Instituto, o Asilo
Padre Cacique recebeu 12 mil másca-
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ras doadas por uma empresa parceira nossa no Rio Grande do Sul, permitindo que a entidade pudesse seguir
cuidando e protegendo a saúde dos
seus idosos até final de 2020.
Em junho, os voluntários do Instituto Martinelli do RS concluíram as
doações entregando mais 900 cestas básicas ao Centro de Promoção
da Criança e do Adolescente - CPCA.
A campanha alcançou no RS um total de 1.850 cestas básicas doadas,
atendendo aproximadamente mais
de 500 famílias.
SÃO PAULO
Em São Paulo, os associados, colaboradores e voluntários do Instituto
doaram 200 cestas básicas e 200 kits
de limpeza para o Instituto Gotas de
Flor com Amor. A campanha em São
Paulo foi potencializada pelo engajamento de toda equipe que contribuiu
financeiramente, arrecadando valores
suficientes para doar mais 160 cestas
básicas e 160 Kits de limpeza, para algumas famílias que ainda não haviam
sido beneficiadas pelo Instituto Gotas.
RIO DE JANEIRO
Vem do Rio de Janeiro mais um
exemplo do poder que tem a união
em prol da solidariedade, isso porque, a equipe se mobilizou e comple-

mentaram as doações do Instituto,
num total suficiente para adquirir 207
cestas básicas. Porém, o engajamento não parou por aí, através da parceria com a empresa HortiFruti do segmento alimentício, foi possível dobrar
as doações que chegaram ao total de
414 cestas básicas.
Duas entidades foram beneficiadas,
o Projeto Gramachinhos, que ajuda
famílias necessitadas do Jardim Gramacho e a Associação Gol de Ouro,
que tem como objetivo levar esporte,
educação, saúde e lazer para crianças e adolescentes do município de
Queimados – RJ.
PARANÁ
As doações e parcerias realizadas
no Paraná começaram de mansinho e foram ganhando uma enorme
proporção ao longo dos meses. Foram mais de 10 empresas envolvidas
nesse espírito de solidariedade que,
acreditando no propósito do Instituto
Martinelli, fizeram doações relevantes
de alimentos, produtos de limpeza
e higiene pessoal e cobertores, contemplando mais de 15 entidades beneficentes em todo o Estado.
Iniciando o ciclo de doações a
equipe do Instituto em Maringá contou com a parceria da Unicesumar e
entregou 90 cestas básicas para os
trabalhadores da Cooperativa de Recicladores de Maringá - PR, além de

máscaras de tecido e de acetato. Os
professores dos cursos de Medicina,
Enfermagem e Serviço Social também compartilharam informações
sobre cuidados com a saúde e benefícios socioassistenciais disponíveis
nesse período de pandemia. Ainda
em Maringá outras duas entidades
que dão apoio a crianças e adolescentes, foram contempladas com as
doações, o Lar Escola Bom Samaritano e para Pastoral da Criança de Floresta.
No município de Colombo, região
metropolitana de Curitiba outras 150
famílias em vulnerabilidade social, foram beneficiadas com a doação de
alimentos, óleo, ovos, bolinhos e pães.
A ação foi realizada em parceria com
o PROVOPAR para atendimento aos
projetos da Associação Beneficente
Projeto Nova Terra.
A parceria com as empresas COCAMAR e SEPAC rendeu bons frutos,
foram doados 1000 litros de óleo de
cozinha, 1280 pacotes de papel higiênico e 240 rolos de papel toalha.
Grande parte dessa doação (600 litros de óleo) foi destinada ao projeto
“Pão Solidário” do Projeto Nova Terra,
que entrega diariamente pães e bolinhos para mais de 200 famílias do
Atuba.
A outra parte compôs cestas básicas que foram distribuídas para entidades de Maringá, Cascavel, Matinhos
e Londrina, entre elas a Rede Femini-

23

na de Combate ao Câncer, a creche
de Educação Infantil.
Também foram contemplados com
as doações de papel toalha, papel higiênico, kits de limpeza, cobertores e
cestas básicas o Projeto Dorcas, que
presta auxílio para a comunidade em
Almirante Tamandaré e o Lar Jesus
Maria José que atende idosos em São
José dos Pinhais, ambas na região
metropolitana de Curitiba.
Ainda, contando com o apoio das
empresas parceiras Solito, Curtume
Vancouros e Distribuidora Vale das
Acácias, o Instituto entregou kits de
higiene pessoal para a Casa Bom Samaritano que acolhe e abriga moradores de rua há mais de 30 anos em
Londrina e região.
Em parceria com a EBC Alimentos
foram entregues mais de 2 toneladas
de alimentos que beneficiaram duas
organizações que ajudam crianças e
adolescentes em Maringá, a Pastoral
da Criança de Floresta e o Lar Escola Bom Samaritano que desenvolve
projetos assistenciais, educativos e
culturais.
Em parceria com as empresas Romagnole e FA Maringá, foram adquiridos colchonetes para doação aos
funcionários mais carentes da primeira empresa e a associação Sendas,
que abriga refugiados estrangeiros
que buscam melhores oportunidades
em nosso País.
Já os parceiros Crivialli e H2O Cos-
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méticos, fabricantes de produtos de
higiene, proporcionaram a doação de
shampoo, desodorante, desinfetante,
lava-louças e sabão para o Asilo Wajunkai, que abriga cerca de 30 pessoas.
O ciclo das doações foi encerrado
em parceria com a Cooperativa FRISIA, onde seus cooperados doaram
450 kg de trigo e 480 Litros de leite, beneficiando o Lar Dona Vera que
abriga crianças que sofreram maus
tratos, Instituto AMA que ajuda famílias de crianças com Câncer, o Projeto Dorcas e a Instituição Creje de
Matinhos, que abriga adolescentes
em recuperação química, escolhida
por vender pães no litoral paranaense para manter o seu funcionamento.

RESULTADOS
QUANTITATIVOS

5338

Cestas básicas
(aprox. 70
toneladas)

550

Kits de higiene

875

Kits de limpeza

1000

Litros de óleo

850

Kg de farinha
de trigo

480

Litros de leite

1280

Pacotes de papel
higiênico

240

Pacotes de papel
toalha
Máscaras

12.900 de proteção

50

Entidades
beneficentes
apoiadas

15

Parcerias
institucionais

OBJETIVOS ATENDIDOS
1 - 2 - 3 - 10 - 16 - 17
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4.3 CAMPANHA DE DOAÇÃO
DE AGASALHOS “NO INVERNO
AQUEÇA UM CORAÇÃO”
Todas as ações em 2020 foram
estruturadas levando em consideração às necessidades mais prementes
apresentadas em razão dos efeitos
decorrentes da pandemia do COVID-19, entre elas alimentos e roupas.
Como não poderia deixar de ser, nossa campanha anual para arrecadação
de agasalhos também foi adaptada
para atender essa demanda, minimizando o impacto sofrido pelas famílias que já se encontravam em situação de vulnerabilidade e que tiveram
suas vidas ainda mais prejudicadas.
Neste sentido, além das doações recebidas pelos colaboradores do Martinelli o Instituto em Joinville, como
forma de potencializar as arrecadações de roupas, sapatos, agasalhos,
cobertores e edredons, se parcerizou
a duas grandes ações.
O Movimento #juntospelavida, um
carreteiro solidário no formato Drive Thrue, realizado em parceria com
o Joinville Esporte Clube – JEC e a
Associação B157, onde além de se estimular a doação de roupas e agasalhos, todo o lucro da venda dos carreteiros foi destinado a 16 instituições
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beneficentes de Joinville e região.
Outra parceria de sucesso foi realizada pelo Instituto Martinelli com a
Polícia Civil de Santa Catarina, em comemoração dos seus 208 anos. Campanha essa que ganhou uma proporção ainda maior depois da passagem
de um Ciclone no Estado, que feriu
e desabrigou centenas de famílias de
Joinville e região.

Além das doações de roupas e alimentos, outras empresas se uniram a
nós nessa linda ação social potencializando a arrecadação das doações e
oferecendo desconto na compra de
seus produtos.
Neste sentido contamos com a parceria do Projeto Mesa Brasil do SESC

na doação de alimentos, roupas e produtos da cesta básica, também com
a parceria da empresa Altenburg que
ofereceu seus edredons a preço de
fábrica, possibilitando a compra pelo
Instituto de 230 itens. Outra parceira de peso foi a empresa Condor S/A
que doou centenas de produtos de
limpeza e higiene pessoal que ajudaram a população atingida na reconstrução e limpeza de seus lares!
Foram contemplados nessa Campanha mais de 10 entidades bene-

ficentes, entre elas o Projeto Ler é
viajar sem sair do lugar, Lar Abdon
Batista, Casa de Idosos Lar Doce Lar,
Instituto Dona Anna, APAE de Garuva, Lar Ecos de Esperança, Lar Emanuel, Instituto Conforme, Projeto Restaurando Vidas de Araquari e o Lar
de Idosos Aconchego.
No RS além dos agasalhos também
foram doados leite para a comunidade do Bairro Sarandi.

RESULTADOS QUANTITATIVOS

+1500

Peças de
roupas

600

Edredons/
acolchoados

8

Parceiros
institucionais
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Entidades
beneficentes
atendidas

+

Calçados, roupas de
cama e banho

+

Produtos de limpeza
e higiene pessoal

+

Alimentos e
produtos da cesta
básica

OBJETIVOS ATENDIDOS 1 - 3 - 10 - 16 - 17
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4.4 DIA DAS CRIANÇAS

M

esmo diante de todas as restrições impostas pela pandemia do
coronavírus, nossa equipe do Paraná
e do Rio Grande do Sul arrumaram
uma forma de não deixar passar em
branco essa data tão especial. Adotando todas as medidas de segurança, nossos associados e voluntários
levaram alegria e conforto a vida de
muitas crianças.
Em Porto Alegre mais de 20 voluntários se dedicaram na produção
e distribuição de mais de 2000 marmitas para crianças atendidas pelo
CPCA e seus familiares. Na mesma
ocasião foram distribuídos mais de
1000 brinquedos educativos, junta-
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mente com 1000 livros do Pequeno
Príncipe.
No Paraná duas ações fizeram do
Dia das Crianças uma data repleta
de solidariedade. A primeira delas foi
realizada em Maringá, onde os voluntários do Instituto promoveram um
dia especial para 40 crianças atendidas pelo Lar Escola Bom Samaritano,
através da doação de presentes e guloseimas.
Já em Curitiba, o Instituto abraçou
a campanha “Paraná Piá” feita em
parceria com o Governo do Estado,
que arrecadou e distribuiu 135 brinquedos para crianças das regiões
mais pobres da periferia.

RESULTADOS QUANTITATIVOS

2 mil Refeições
1 mil

Brinquedos

1 mil

Livros infantis

40

Presentes e
guloseimas

3

Entidades
beneficentes
atendidas

OBJETIVOS ATENDIDOS 1 - 2 - 4 - 10 - 16
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4.5 CAMPANHA NACIONAL DE
DOAÇÃO “DIA D” (RENÚNCIA
FISCAL – 9% FAZ A DIFERENÇA)

U

m dos diferenciais do Instituto
Martinelli é envolver mais do que
pessoas físicas no voluntariado. Engajamos empresas a participarem de
campanhas e projetos sociais, assim
como incentivamos cada uma delas a estruturarem internamente seu
departamento de responsabilidade
social ou até mesmo a criarem seus
próprios Institutos, como forma estimular o progresso da comunidade na
qual está inserida.
O papel principal do Instituto está
em estreitar relações entre quem tem
e quem precisa e, neste sentido, desde 2017 nosso foco tem sido orientar empresas do Lucro Real sobre a
importância de utilizarem os mecanismos das Leis de Incentivo Fiscal
para destinarem parte do Imposto
de Renda que pagariam ao fisco (via
doação ou patrocínio) a projetos sociais nas áreas da saúde, assistência
social, cultura, esporte e educação,
contribuindo com diversas entidades
beneficentes que hoje são responsáveis por oferecer a milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade
social, melhor qualidade de vida e
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oportunidades que geralmente não
teriam acesso.
Ao orientar às empresas entendemos que as tornamos atores sociais,
que poderão acompanhar o impacto
social de projetos da sua cidade ou
região, contribuindo ainda com sua
política de responsabilidade social e
investimento social privado. São estratégias voltadas para resultados
sustentáveis de impacto e transformação social.
Os resultados são impactantes e
permitem que diversos projetos sociais saiam do papel e beneficiem milhares de pessoas. Essa campanha é
realizada no último mês do ano, porém, em 2021 o trabalho de conscientização começará mais cedo (já no
primeiro trimestre) e abrangerá também as doações feitas pelas pessoas
físicas.
Do Imposto de Renda dos últimos 2
anos, o Martinelli Advogados, estimulado e acatando as recomendações
do Instituto Martinelli Solidariedade,
destinou um total de R$ 1.683.812,09
de imposto, contribuindo para que
mais de 30 projetos sociais pudes-

sem sair do papel. As entidades beneficiadas foram:
Santa Catarina (SC)
Escola De Teatro Bolshoi....................................................................................R$237.101,75
Bairro Da Juventude Dos Padres Rogacionista...................................R$270.352,98
Arte Para Educar - Ademar Cesar....................................................................R$13.000,00
Associação Cultural e Artística de Joinville - Acaje.............................R$14.000,00
Associação Para Integração Social De Crianças e Adultos Especiais.........R$7.738,08

Instituto Core de Música....................................................................................R$10.000,00
Livro da Família Giusti (140 anos de Brasil)...................................................R$12.311,02
Hospital Nossa Senhora Da Conceição.......................................................R$116.100,90
APAE de Joinville.................................................................................................R$32.000,00
Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina.........................R$40.418,06
Federação de Triathlon do Estado de Santa Catarina.........................R$5.000,00
Instituto Priscila Zanette ..................................................................................R$10.000,00
Associação Dos Amigos Do Projeto Missão Criança...........................R$73.990,27
Hospital Nossa Senhora Da Conceição.....................................................R$146.100,90
Hospital São José de Jaraguá do Sul.........................................................R$24.000,00
Hospital São José De Criciúma......................................................................R$52.434,52
Rio Grande do Sul (RS)
Comissão Festa da Uva e Feiras Agro-Industriais................................R$75.000,00
Irmandade Da Santa Casa De Misericórdia De Porto...........................R$75.715,00
Instituto Renato Borghetti E Cultura E Música.....................................R$167.860,00
CPCA - Centro De Promoção Da Criança E Do Adolescente..............R$118.418,06

31

APAE de Não-Me-Toque..................................................................................R$80.000,00
Amparo Santa Cruz Orionópolis....................................................................R$23.792,00
Asilo Padre Cacique..............................................................................................R$54.881,30
Paraná (PR)
Associação Nariz Solidário...............................................................................R$10.000,00
Pequeno Cotolengo Do Paraná - Dom Orione........................................R$67.385,90
Minas Gerais (MG)
Casa de Apoio a Crianças e Adolescentes com Câncer AURA......R$22.689,76
Rio de Janeiro (RJ)
Associação Gol de Ouro.....................................................................................R$29.622,49
Além da destinação de Imposto de Renda feita diretamente pelo Martinelli
Advogados, engajados pela Campanha do “DIA D” mais de 200 empresas
foram contatadas e orientadas a destinaram parte do IR que deveriam pagar
ao Fisco para projetos sociais das regiões onde atuam!

RESULTADOS QUANTITATIVOS

+200

Empresas contatadas

+50

Projetos sociais indicados

+30

Entidades/projetos beneficiados

OBJETIVOS ATENDIDOS 1 - 10 - 17
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CAMPANHA

Renúncia Fiscal

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A CAMPANHA RENÚNCIA FISCAL,
APONTE O SEU CELULAR PARA O QR CODE.
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4.6 NATAL SOLIDÁRIO

P

ara encerramento de 2020, o dezembro do Instituto em Maringá
foi especialmente dedicado às atividades voluntárias. Em parceria com
o Asilo Santa Luiza de Marillac foram
doados agasalhos, mini gentilezas e
276 litros de leite. Para o Lar Escola
Bom Samaritano, foram doadas 25
Cestas de Natal.
Houve também doações de dinheiro para a Campanhas de Natal da
Rede Feminina de Combate ao Câncer e para a compra de viveres para o
almoço de Natal dos idosos do Asilo
Wajunkai.
Maringá doou para a ARBEC a arrecadação total do ano de 2020 de
tampinhas plásticas e lacres de alumínio, dando continuidade a duas
campanhas tradicionais do Instituto
Martinelli Solidariedade.
Em Curitiba a ação contou mais
uma vez com a parceria do Provopar, que recebeu e distribuiu o total
de 100 cestas básicas doadas pelo
Instituto nas comunidades carentes
da região Metropolita de Curitiba, especialmente a comunidade do município de Almirante Tamandaré, uma
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das comunidades com o pior índice
de vulnerabilidade social do Estado.
O Instituto PR acolheu a Campanha
de Natal “Papai Noel dos Correios”,
doando o total de 20 brinquedos (12
bicicletas e 8 patinetes) relacionados
nas cartinhas escritas por 12 crianças
carentes de Curitiba que confiram no
“bom velhinho” e com uma corrente
do bem, todos esses 20 desejos foram atendidos antes do dia 25.
Rio de Janeiro aderiu à campanha
de Natal do Instituto Gol de Ouro e
contribuiu (parte com o caixa do Instituto e parte com doações feitas pelos
próprios colaboradores do Martinelli)
com a doação de 51 cestas básicas
que foram entregues para as famílias
das crianças atendidas pelo projeto
na cidade de Queimados – RJ.

RESULTADOS QUANTITATIVOS

176
8
12

Cestas básicas
Patinetes
Bicicletas

R$ 1,6
mil

Doados
para duas
entidades do
Paraná

6

Entidades
atendidas

276

Litros de leite

OBJETIVOS ATENDIDOS 1 - 10 - 16
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5. PROJETOS
CONTINUADOS
37

5.1 FORMANDO CIDADÃOS:
INTERNAUTA LEGAL
Com objetivo de aprimorar o combate aos crimes virtuais, foi que o
Instituto Martinelli buscou incentivar
nas crianças e adolescentes, através
da Educação, a promoção de valores
universais como ética, paz, cidadania,
direitos humanos e democracia, de
modo que todos, conscientes de seu
papel como cidadãos, possam usufruir do ambiente virtual com responsabilidade.
O projeto oferece aos alunos da
rede pública e privada de ensino
(seus pais e professores), através de
palestras interativas e descontraídas,
orientações sobre condutas inadequadas e/ou até mesmo ilícitas que
podem ser praticadas ou sofridas no
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ambiente ‘online’.
Um dos pontos fortes desse ano foi
a adaptação deste projeto aos tempos de distanciamento social, transformando as palestras que antes eram
feitas presencialmente em encontros
virtuais. Assim, mesmo com as aulas
suspensas o Instituto conseguiu levar sua mensagem para mais de 200
crianças e adolescentes de SC.
A primeira palestra sobre crimes e
práticas perigosas na internet aconteceu para as crianças acolhidas no Lar
Emanuel, parceiros de longa data do
Instituto. O sucesso do novo formato
foi imediato. Novas palestras foram
realizadas para as crianças acolhidas
nos Lares Abdon Batista e Ecos de Es-

perança, assim como para os alunos
do Centro Educacional Dom Bosco e
do Bairro da Juventude de Criciúma,
e ainda para as crianças e adolescentes que participam do Projeto Nutre
da Igreja Resgatte em Joinville.
No próximo ano, além de manter-

mos as palestras no formato presencial, também seguiremos com o
modelo de encontros virtuais, implementando o projeto Formando Cidadãos: Internauta Legal junto às nossas outras filiais.

RESULTADOS QUANTITATIVOS

6

Palestras

+ de
250

Participantes

6

Entidades beneficentes
atendidas

OBJETIVOS ATENDIDOS
3 - 4 - 10 - 16 - 17
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5.2 PROJETO LACRE SOLIDÁRIO –
SOLIDARIEDADE E SUSTENTABILIDADE
O Projeto Lacre Solidário tem o objetivo de instigar a solidariedade e a
sustentabilidade ambiental por meio
de arrecadação de lacre de latinhas
de alumínio e destinação correta para
reciclagem. O modelo da campanha
segue o mesmo, a sociedade junta os
lacres e entrega para o Instituto que,
com o valor obtido na venda desses
lacres realiza a doação de cadeiras de
rodas.
Em 2020 a Paróquia Santo Antônio
(MITRA) e a Paróquia Luterana Cristo
Redentor (ILUOS) ambas de Joinville
receberam 4 cadeiras de rodas (sendo que 2 delas foram doadas pelo
Instituto), as quais foram colocadas
a disposição da comunidade carente.
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A mobilização das entidades rendeu
um total de 140 kg de lacres de latas
de alumínio.
Já em Tubarão, a Paróquia Nossa
Senhora de Fátima mobilizou a comunidade e também juntou um total
de 140 kg de lacres, recebendo 4 cadeiras de rodas de uma só vez!
Mais 2 cadeiras foram doadas pelo
Instituto ao longo de 2020, uma delas
para o Projeto Restaurando Vidas de
Joinville e outra para Tubarão atendendo um apelo feito pela própria
comunidade para ajudar uma pessoa
carente que estava passando por limitações físicas decorrentes de seu
estado de saúde.

A AÇÃO EM NÚMEROS

10

Cadeiras de rodas

5

Entidades atendidas

OBJETIVOS ATENDIDOS
3 - 17

41

42

6. PARCERIAS E
AÇÕES PONTUAIS
43

PARCERIAS E AÇÕES PONTUAIS

Doação de Colchões no Paraná
O ano de 2020 foi marcado por parcerias muito especiais contemplando o engajamento do Martinelli Advogados e das
empresas parceiras. Neste sentido, incorporando o espírito solidário que marcou o
ano a cliente e parceira Colchões Castor fez
a doação de 100 colchões para instituições
beneficentes de Curitiba e região, os quais
foram entregues no lar Moisés que cuida
de crianças vítimas de violência e abusos,
APACN e a Casa São Feliz que oferece estadia para crianças e familiares em tratamento de câncer. Também foram doados
colchões para a ONG Lugar ao Sol, Acridas
e Lar Jesus Maria José, que atende idosos
em situação de vulnerabilidade.

Doação do Prêmio de 15 anos
Uma atitude de grande comoção envolvendo os colegas do Martinelli Advogados
foi a doação ao Instituto pela colega Mara
Gauna de Maringá do seu prêmio de R$ 8
mil reais de agradecimento aos 15 anos de
casa.
Como forma de incentivar e valorizar essa
decisão tão nobre, o Martinelli Advogados
dobrou essa doação. O montante foi destinado para as ações sociais em Maringá, em
especial para o projeto “Solidariedade com
Vida”.
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Capacitação e Apoio às Entidades do
Terceiro Setor
Não é somente do lado privado que o
instituto atua. O relacionamento com Organizações da Sociedade Civil – OSC e outras Instituições beneficentes é intenso. Em
Joinville, mais 40 entidades beneficentes
foram visitadas ao longo do ano, resultando
na criação de um grupo de whatsapp que
hoje conta com mais de 60 entidades onde
são trocadas informações sobre editais públicos e privados, treinamentos e capacitação, projetos sociais, além de questões do
dia a dia como doações e trocas entre elas
de produtos e alimentos.
O Instituto também analisou e validou todos os documentos e projetos apresentados pelas Organizações da Sociedade Civil
apoiadas em nossas campanhas e projetos,
a fim de garantir a idoneidade dos trabalhos desenvolvidos em prol da sociedade e
a seriedade de suas ações sociais.
Entre as entidades beneficentes auxiliadas pelo Instituto estão: Associação Gol de
Ouro e Projeto Gramachinho do RJ, Gotas
de Flor com Amor de SP, ONG Um Lugar
ao Sol e Associação Maringaense das Organizações da Sociedade Civil AMOSC do PR,
CPCA de Porto Alegre, Casa Aura e Instituto Terra de MG e, em SC, Associação Casa
do Adalto, Instituto Viver Equoterapia, Instituto Dona Anna, Associação do Corpo de
Bombeiros Voluntários de Joinville, APAE
de Itapema, Centro Educacional Dom Bosco, Associação B157, Instituto Jardins, Instituto Luterano de Obras Sociais e o Bairro
da Juventude.
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