
 

Instituto NET Claro Embratel promove debate sobre educação 

com representantes da UNICEF e ONU 

Evento, que acontece no Theatro NET Rio, celebra também a capacitação de 126 

estudantes do projeto Dupla Escola no curso Técnico em Telecomunicações 

O Instituto NET Claro Embratel, iniciativa da área de responsabilidade social da Claro 

Brasil, vai promover um debate com a presença de representantes da UNICEF e da 

ONU com o seguinte tema: “Importância da escola na formação de cidadãos e a 

consolidação da paz”. O evento vai acontecer nesta segunda-feira (26), no Theatro NET 

Rio, em Copacabana, e ainda vai celebrar a formação de 126 estudantes no curso 

Técnicos em Telecomunicações. Os jovens do Ensino Médio do Colégio Estadual Hebe 

Camargo fazem parte do “Dupla Escola”, uma parceria do Instituto com a Secretaria de 

Educação do Estado do Rio de Janeiro e a Fundação Xuxa Meneghel. 

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

Embratel e responsável pela área de responsabilidade social corporativa das três 

marcas, vai dialogar sobre o tema proposto com Ítalo Dutra, Chefe de Educação 

UNICEF Brasil, Joana Chagas, Gerente de Programas da ONU Mulheres Brasil, 

Carolina Dantas Silva, formanda do projeto Dupla Escola e com a mediadora do debate, 

Ilona Szabó, diretora-executiva do Instituto Igarapé. O evento terá transmissão ao vivo 

através do Facebook e do Youtube do Instituto NET Claro Embratel. 

“Acredito na importância de se debater o tema educação de todas as formas. Isso 

enriquece e aperfeiçoa os nossos próximos passos. Também estamos muito felizes com 

a formatura da segunda turma do Dupla Escola! O Instituto NET Claro Embratel não 

contribuiu somente na formação profissional, mas na renovação da esperança de um 

futuro melhor. Em 2017, além de capacitar esses jovens, a Claro Brasil ainda trouxe 16 

formandos para começar a vida profissional no mundo corporativo”, ressalta Daniely 

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

pela área de responsabilidade social corporativa da Claro Brasil.  

Promover o acesso à educação, cultura e cidadania faz parte do objetivo do Instituto 

que conta com outros projetos voltados para a área como o Educonex@o, que realiza 

cursos para aprimorar a formação de professores no uso das tecnologias digitais, 

favorecendo o processo de ensino e aprendizagem. Outro projeto de destaque é o 

Campus Mobile, que tem o objetivo de estimular a formação de jovens talentos 

universitários para atuação no desenvolvimento de soluções e serviços em três 

categorias: Educação, Facilidades e Jogos.  

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, NET Educação, 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/.  
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