
 

 

MANAUS 

Instituto NET Claro Embratel apoia ação social para 

celebrar o Dia das Crianças  

O programa de Voluntariado das marcas NET, Claro e Embratel, com o apoio do 

Instituto, está mobilizou os colaboradores para celebrar o Dia das Crianças da 

Associação NACER (Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de 

Risco). Durante o evento, houve uma festa especial com muita animação para os 

pequenos. Também foi entregue o resultado da doação de leite e café, feita entre os 

voluntários durante uma campanha interna, para suprir esses dois itens de 

necessidade da associação.  

O NACER, localizado no bairro Parque 10, mantém dois projetos: o Pão da Vida, 

atendendo crianças de 0 a 5 anos, com baixo peso e o AMA (Apoio às Mães 

Adolescentes), acolhendo adolescentes grávidas para o devido acompanhamento. 

Além disso, estimula outras formas de ajuda à associação, seja por meio de 

voluntariado, apoio empresarial ou padrinhos. Mais informações no 

site www.nacercrianca.org 

 

SANTA CATARINA 

Instituto NET Claro Embratel apoia ação social para 

celebrar o Dia das Crianças  

Durante o mês de outubro, instituições receberão os voluntários para a entrega de 

donativos e diversas atrações   

O programa de Voluntariado das marcas NET, Claro e Embratel, com o apoio do 

Instituto, está mobilizando os colaboradores para realizar visitas em abrigos e creches, 

em Santa Catarina, para celebrar o Dia das Crianças. Durante o mês de outubro, os 

voluntários irão desenvolver uma programação diferente para as mais de 800 crianças 

assistidas pelas instituições.  

http://www.nacercrianca.org/


Dentre as atividades previstas estão à distribuição de brinquedos e produtos de 

higiene arrecadados pelos colaboradores da empresa, atividades recreativas, 

gincanas, mutirões de pintura, além de organizar um lanche especial para os jovens. 

As instituições que serão contempladas com a iniciativa são: Creche Nossa Senhora 

da Boa viagem, CEI AFASC Branca de Neve e Lar e Abrigo Bom Pastor.  

Segundo Daniely Gomiero, vice-presidente de projetos do Instituto NET Claro 

Embratel, a companhia incentiva e apoia iniciativas como essa. “Muitas crianças não 

têm a oportunidade de comemorar essa data e, com essa iniciativa, conseguimos levar 

alegria para cada uma dessas instituições e proporcionar o brilho no olhar e o sorriso 

de cada desses jovens”, conta Gomiero.  

SÃO PAULO 

Instituto NET Claro Embratel apoia ação social para 

celebrar o Dia das Crianças  

Durante o mês de outubro, instituições receberão os voluntários para a entrega 

de donativos e diversas atrações   

O programa de Voluntariado das marcas NET, Claro e Embratel, com o apoio do 

Instituto, está mobilizando os colaboradores para realizar visitas em abrigos e creches, 

em São Paulo, para celebrar o Dia das Crianças. Durante o mês de outubro, os 

voluntários irão desenvolver uma programação diferente para as mais de 800 crianças 

assistidas pelas instituições.  

Dentre as atividades previstas estão à distribuição de brinquedos e produtos de 

higiene arrecadados pelos colaboradores da empresa, atividades recreativas, 

gincanas, mutirões de pintura, além de organizar um lanche especial para os jovens. 

As instituições que serão contempladas com a iniciativa são: Associação Maria Helen 

Drexel, Lar Nefesh, Centro De Orientação À Família, Ação Social Largo 13, Centro De 

Promoção Social Bororé e a Gotas De Flor Com Amor.  

Segundo Daniely Gomiero, vice-presidente de projetos do Instituto NET Claro 

Embratel, a companhia incentiva e apoia iniciativas como essa. “Muitas crianças não 

têm a oportunidade de comemorar essa data e, com essa iniciativa, conseguimos levar 

alegria para cada uma dessas instituições e proporcionar o brilho no olhar e o sorriso 

de cada desses jovens”, conta Gomiero.  

 

RIO DE JANEIRO 

Instituto NET Claro Embratel apoia ação social para celebrar o 

Dia das Crianças 

Durante o mês de outubro, instituições receberão os voluntários para a entrega 

de donativos e diversas atrações 



O programa de Voluntariado das marcas NET, Claro e Embratel, com o apoio do 

Instituto, está mobilizando os colaboradores para realizar visitas em abrigos e creches, 

no Rio de Janeiro, para celebrar o Dia das Crianças. Durante o mês de outubro, os 

voluntários irão desenvolver uma programação diferente para as crianças assistidas 

pelas instituições. 

Dentre as atividades previstas estão à distribuição de brinquedos, alimentos, fraldas e 

produtos de higiene arrecadados pelos colaboradores da empresa, atividades 

recreativas, gincanas, mutirões de pintura, além da organização de um lanche especial 

para os jovens. As instituições que serão contempladas com a iniciativa são: Casa de 

Acolhimento Cantinho dos Anjos, Armazém de Ideias e Ações Comunitárias, Lar Maria 

Dolores e Lar Irmão São Francisco, onde haverá um mutirão de pintura, em parceria 

com a Tintas Coral. 

Segundo Daniely Gomiero, vice-presidente de projetos do Instituto NET Claro 

Embratel, a companhia incentiva e apoia iniciativas como essa. “Muitas crianças não 

têm a oportunidade de comemorar essa data e, com essa iniciativa, conseguimos levar 

alegria para cada uma dessas instituições e proporcionar o brilho no olhar e o sorriso 

de cada desses jovens”, conta Gomiero. 

 

ESPÍRITO SANTO 

Instituto NET Claro Embratel apoia ação social para 

celebrar o Dia das Crianças  

O programa de Voluntariado das marcas NET, Claro e Embratel, com o apoio do 

Instituto, está mobilizando os colaboradores para desenvolver uma programação 

diferente para as mais de 50 crianças assistidas pela Creche São Vicente de Paulo, 

em Vila Velha, para celebrar o Dia das Crianças.  

Dentre as atividades previstas estão à doação de leite, atividades recreativas e a 

organização de um lanche especial para os jovens. Segundo Daniely Gomiero, vice-

presidente de projetos do Instituto NET Claro Embratel, a companhia incentiva e apoia 

iniciativas como essa. “Muitas crianças não têm a oportunidade de comemorar essa 

data e, com essa iniciativa, conseguimos levar alegria para cada uma dessas 

instituições e proporcionar o brilho no olhar e o sorriso de cada desses jovens”, conta 

Gomiero. 

 

RECIFE 

Instituto NET Claro Embratel apoia ação social para 

celebrar o Dia das Crianças   



O programa de Voluntariado das marcas NET, Claro e Embratel, com o apoio do 

Instituto, está mobilizando os colaboradores para a arrecadação de donativos e no 

desenvolvimento de uma programação diferente para as crianças assistidas pelo 

Instituto Social das Medianeiras da Paz, em Recife, para celebrar o Dia das Crianças.  

Dentre as atividades previstas estão à doação de alimentos não perecíveis, atividades 

recreativas e a organização de um lanche especial. Segundo Daniely Gomiero, vice-

presidente de projetos do Instituto NET Claro Embratel, a companhia incentiva e apoia 

iniciativas como essa. “Muitas crianças não têm a oportunidade de comemorar essa 

data e, com essa iniciativa, conseguimos levar alegria para cada uma dessas 

instituições e proporcionar o brilho no olhar e o sorriso de cada um desses jovens”, 

conta Gomiero. 

 


