
 
Instituto NET Claro Embratel apoia a preservação de  

milhares de quelônios  na Amazônia 

Nesta semana, serão soltos mais de 2000 filhotes.  

O índice é 61% superior ao de 2017 

 

O Instituto NET Claro Embratel está participando da ação de soltura de mais de 2.000 

filhotes de quelônios (répteis, como tartarugas, cágados e jabutis) na comunidade de 

Mamori, no Amazonas, promovida pelo Projeto Pé-de-Pincha. Entre 2017 e 2018 serão 

devolvidos mais de 3.300 filhotes para a natureza.  

 

Desde 2010, o Instituto NET Claro Embratel colabora na captura dos ovos durante a 

baixa dos rios e na soltura dos filhotes na época da cheia. Presente nas comunidades 

do Igapó-Açú e Mamori, o Instituto realiza o treinamento de moradores (com o apoio do 

IBAMA e a supervisão da UFAM e da UNISOL), oferece palestras e cursos, além de 

proteger as espécies realizando a transferência dos ninhos para áreas protegidas. Após 

a eclosão dos ovos e o período de engorda, os filhotes são devolvidos a seu habitat 

natural.  

 

“Cuidar da nossa fauna e da nossa flora é nossa responsabilidade tanto como cidadãos 

como empresa que entende o seu papel no desenvolvimento do nosso País. As ações 

do Instituo NET Claro Embratel são sustentadas pelos pilares da Educação, Cultura e 

Cidadania e o Pé-de-Pincha engloba tudo isso, contribuindo com a conservação das 

espécies e conscientizando a população sobre as questões ambientais”, afirma 

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

responsável pela área de responsabilidade social corporativa da Claro Brasil. 

 

 

SOBRE O INSTITUTO NET CLARO EMBRATEL 

A área de Responsabilidade Social do Grupo Claro, composta pelas marcas NET, Claro 

e Embratel, investe continuamente em ações relacionadas à Educação e à Cidadania, 

por meio do Instituto NET Claro Embratel, com o objetivo de atuar em frentes sociais 

que integram a tecnologia e a informação como fonte de desenvolvimento e 

conhecimento. Desta forma, realiza e apoia projetos como o Campus Mobile, o 

Educonex@o, o Programa Dupla Escola, NETLABTV, entre outros.  

 

O Instituto NET Claro Embratel é qualificado como Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP) pelo Ministério da Justiça, e é reconhecido pelo 

Departamento de Informação Pública das Nações Unidas (DPI/ONU) como uma 

organização não governamental corporativa que promove os ideais e princípios 

sustentados pela Carta das Nações Unidas.  



 

Além disso, através de sua Plataforma Institucional, as marcas NET, Claro e Embratel 

propõem a conexão entre as pessoas para a construção de um amanhã gigante. O 

movimento é parte de uma iniciativa que aborda a gestão corporativa e manifesta o 

compromisso com a sociedade. Entre as iniciativas estão os Theatros NET São Paulo 

e Rio de Janeiro, Estação NET Cinema, NET Live Brasília, entre outros. Conheça outras 

realizações no Relatório Social de 2016 do Instituto: 

https://www.institutonetclaroembratel.org.br/quem-somos/relatorio-social/. 

https://www.institutonetclaroembratel.org.br/quem-somos/relatorio-social/

