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Mensagem 
da 

Presidente 
Sybelle Ban

Quando o Instituto Social Sotreq se debruçou no
desenho de seu propósito, emergiu claramente a
valorização do potencial do humano e o
compromisso com a sustentabilidade.

Como é gratificante revisitar este último ano de
trabalho e confirmar que os rumos do iSSO
seguem fortalecidos, somados à missão de cada
uma das instituições executoras.

O ano de 2019 fez surgir novas parcerias e
investimentos sociais, decorrentes de um salto
significativo na captação de recursos.

Alegra-nos olhar a força da colaboração e da
construção de saberes enriquecidos com a soma de
oportunidades, aprendizagens e experiências
criativas. Cada potencial valorizado que ganha
vida nova é como um sonho embalado em
chances reais de impacto social.

Ao falar em sonho, registro um especial agradecimento a Carl Orberg,
líder visionário e inspirador que se manteve na Presidência do Instituto
até 2019 e, atualmente, integra o Conselho de Administração do iSSO.

Que todas as realizações aqui apresentadas nos encham de ânimo para a
jornada 2020 que traz a expectativa do lançamento do Espaço iSSO e
da celebração dos 15 anos do Instituto.

Muito obrigada a todos que constroem dias melhores!
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Destaques
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QUEM SOMOS

Atento aos seus valores, o Instituto Social Sotreq

(iSSO) é uma Organização da Sociedade Civil

criada em 2005 que busca contribuir com o

desenvolvimento social nas regiões de atuação do

Grupo Sotreq, por meio de investimento social e

ações voluntárias nas áreas de capacitação

profissional/educação, assistência social e

preservação do meio ambiente.

V
alores

Identidade Organizacional
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A fundação do iSSO surgiu do protagonismo do Presidente
do Grupo Sotreq à época, Carl Orberg, em promover a
incorporação da dimensão pública na atuação privada,
potencializando institucionalmente dois importantes “ativos”:
conhecimento e solidariedade.

São 14 anos desde quando o iSSO foi criado em 9 de junho
de 2005 e, em 2019, Carl passou a se dedicar ao Conselho de
Administração Grupo e do iSSO.

Para marcamos sua trajetória na Diretoria do Instituto,
ilustramos o agradecimento com fotos da solenidade de
assinatura do 1º Convênio de Cooperação Técnica-
Educacional com a Fundação CSN/Centro de Educação
Tecnológica, realizada no mesmo ano de fundação do iSSO.

É emocionante para todos nós que fazemos parte desta
Organização da Sociedade Civil, enxergar a jornada de
compromisso com o investimento social nas áreas de
capacitação profissional, educação e socioambiental.

Iniciemos então, a descrição de nossa jornada das realizações
no ano de 2019!

Gratidão especial pelos 14 anos
de Carl Orberg na Diretoria do
iSSO, trazendo sempre a
compreensão do Instituto como
importante legado empresarial.

Conhecimento e Solidariedade
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҉ Nova configuração da Diretoria iSSO eleita na Assembleia

Geral Ordinária e Extraordinária realizada em outubro

҉ Início de 5 novos projetos, sendo o maior destaque o

projeto de criação do Espaço iSSO

҉ Coinvestimento em projetos da Fundação Vale, cujo

alcance nos trouxe a dimensão de um Brasil que ainda

precisa de muito investimento social

҉ Encontro anual com Associados para apresentação de

resultados e das perspectivas do iSSO

҉ Participação no FIFE e adesão à Rede Filantropia

҉ Ano com maior captação através da Caterpillar Brasil

҉ iSSO 14 anos

Principais realizações em 2019

+ de 10 mil 
beneficiários
(2005 a 2019)



DIRETORIA
Sybelle da Costa Oliveira Ban - Presidente
Teresa Cristina Mota Lopes - Vice presidente
Raquel Silva Marques - 1ª Secretária executiva
Simone de Figueiredo Souza - 2ª Secretária executiva
Claudia Maria Chermont de M. Mourão - Tesoureira

CONSELHO FISCAL
Christina Ferreira Santos
Cristina Gonçalves Fernandes
Lenielson Lobo Lauback
Tamara Fernanda de Oliveira Souza

EQUIPE
Aline Santos Lima - Analista Contábil
Rosa Cristina C. Pinto - Analista Responsabilidade Social
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A Presidente do iSSO, se reuniu com a Diretoria, o
Conselho Fiscal e a equipe do Instituto para um momento
de apresentação da atual estrutura e dos principais
resultados e perspectivas 2019.

O encontro foi encerrado com o vídeo de um beneficiário
da Fundação CSN/Centro de Educação Tecnológica que
compartilhou a importância do investimento social para o
alcance de seus objetivos profissionais e promoção de uma
vida social melhor para a sua família.

Gestão iSSO



Profissionais do iSSO, estiveram no

Fórum Interamericano de Filantropia

Estratégica - FIFE 2019 - que aconteceu

no Rio de Janeiro de 9 a 12 de abril.

Inspirações - Aprendizados - Empatia

Após participar do FIFE e descrever a experiência nestas três palavras destacadas

acima, o iSSO se associou a Rede Filantropia, uma plataforma de disseminação

de conhecimento técnico para o Terceiro Setor, que busca profissionalizar a

atuação das instituições por meio de treinamentos, publicações, palestras,

debates, entre outras iniciativas.

Ao retornar do FIFE, o iSSO lançou na intranet do
Grupo Sotreq uma campanha com foco em histórias
de boas causas: #porummundomelhor.

Foram compartilhadas histórias daqueles que apoiam
ou tem empatia com causas sociais, usando a hastag
acima.

Os dois colaboradores com mais curtidas em suas
histórias receberam um kit com bolsa e demais itens
disponibilizados no evento do FIFE.

iSSO no FIFE

9
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https://youtu.be/_HlMauLGAXk
https://www.filantropia.ong/


VALORIZAÇÃO DO 
POTENCIAL HUMANO 
E COMPROMISSO 
COM A SUSTENTABILIDADE

Veja nosso Propósito na prática!
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Investimento

R$ 435.680

Voluntários

Projetos de 
Educação

11 colaboradores Sotreq
168 horas dedicadas 

Beneficiários

6964

7 Projetos

1 Apoio Institucional 

O investimento nesta área temática se
propõe a cooperar com processos de
educação profissional e iniciativas que
enriquecem repertórios de aprendizagens
e inovações, por meio da ciência,
tecnologia e leitura

Relatório de Atividades 2019 
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ENSINO MÉDIO 
Técnico em Eletromecânica e Áreas Afins 
Fundação CSN/Centro de Educação Tecnológica
Escola Técnica Estadual Bento Quirino 
Comunidade Kolping Sophie Link
Escola Técnica Estadual Magalhães Barata

Na temática de formação profissional o iSSO mantém longas
parcerias com o propósito de cooperar com investimentos que
possibilitam:

- Concessão de bolsas de estudos para jovens de baixa renda
- Aquisição de itens para laboratórios
- Apoio em Feiras Tecnológicas e Cientificas e demais projetos
- Visita a empresas
- Participação contínua de voluntários que contribuem com

conhecimento técnico e prestigiam atividades nas escolas,
tais como: treinamentos, palestras, feiras, formaturas etc.

Conheça nas próximas páginas as ações desenvolvidas nas
escolas.
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O CET é a mais antiga parceria do iSSO, desde sua fundação,
constituindo-se em uma referência de cooperação.

A concessão de 10 bolsas de estudo integrais pelo iSSO se soma à
oferta de bolsas pela Fundação. Através de Editais são ofertadas bolsas
para os primeiros colocados nas provas que comprovem ser estudante
de escola pública com renda familiar inferior a 3(três) salários
mínimos.

Destacamos em 2019 o intercâmbio do Coordenador Técnico, Moacir
Inácio, coordenador de todos os Cursos Técnicos que aceitou o
desafio de arrumar as malas e durante 2 (dois) dias interagir com a
Bentotec em Campinas/SP (vide pag. 15). O iSSO promoveu este
intercâmbio por considerar o trabalho desenvolvido pela Bento
Quirino uma iniciativa bem sucedida, pela diversidade de projetos
que se desdobra na participação dos alunos em feiras nacionais e
internacionais de tecnologia.

Fundação CSN/Centro de Educação Tecnológica 
Congonhas/MG
Parceria iniciada em 2005

Relatório de Atividades 2019 
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Fotos: Voluntários no evento de Formatura 

҉ Eletromecânica/2019:

101 novos alunos

75 alunos formados

https://cetcongonhas.com.br/


Outro destaque nas ações de cooperação foi o apoio
técnico de voluntários da Sotreq e a participação em
eventos como, por exemplo, o “Conheça o CET”
realizado em novembro. Convidados pelo iSSO,
Gladyson Silva e Severino Sales prestigiaram os
projetos desenvolvidos em ciências aplicadas pelos
alunos dos cursos técnicos e demais segmentos.

Danlei Souza, João Martins, José Peret e Matheus
Ribeiro foram voluntários que também prestigiaram
eventos com as turmas de Eletromecânica.

"Consegui passar em quase
todos os projetos e interagi
com os alunos. Vale ressaltar
que tivemos vários projetos de
destaques na área de
automação e tecnologia
embarcada.“
Gladyson Silva/voluntário
Sotreq

"Agradeço por toda a atenção e
parabenizo ao corpo docente
pelo excelente trabalho.
Percebi o brilho nos olhos de
cada aluno em apresentar com
muita satisfação seus trabalhos.
Severino Sales / voluntário
Sotreq

Relatório de Atividades 2019 
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Fotos: 
Evento Conheça o CET (extraídas do Facebook da Escola)



Escola Técnica Estadual Bento Quirino – Campinas/SP
Parceria iniciada em 2006

Além da Feira Tecnológica e Cientifica da Escola, a Bentotec a cada
ano surpreende e em 2019 apoiamos a montagem do Espaço Maker -
Bentão Maker, de excelentes exemplos de transdisciplinaridade com
força para criar e desenvolver ambientes e relacionamentos
colaborativos.

A Feira revela o esforço que começa em sala de aula, a capacidade de 
organização e de articulação na busca de apoiadores e, acima de 
tudo, a certeza de que é possível tornar realidade tantos projetos. 
Com intuito de promover o intercâmbio entre escolas, custeamos o 
intercâmbio de um docente da parceria com a Fundação CSN/CET. 
Acesse este conteúdo na publicação na Elo News, edição nº 37. 

O iSSO também custeou o transporte para que 43 alunos de turmas
do 2º e 3º anos do Técnico em Mecânica, acompanhados por dois
professores, visitassem a Caterpillar Brasil em Piracicaba/SP. Abaixo
trecho do relatório da visita enviado ao iSSO.

“Além do acolhimento que nos proporcionaram na empresa, assistimos à
palestras e vídeos relatando a história, áreas de atuação e o perfil
operacional da empresa, à palestra de um trabalhador técnico demonstrando
sua trajetória profissional e à visita aos departamentos produtivos, em
particular em setores de produção de tratores e escavadeiras de esteiras.”

҉ aprox. 350 jovens integraram as 
equipes de projetos da Bentotec

҉ Flavio Carchedi (voluntário 
Sotreq) e Aline Lima (iSSO) foram 
avaliadores externos dos projetos 
desenvolvidos pelos alunos na 
Bentotec

҉ Bentão Maker: 
saiba mais na próxima 
página!

҉ Doação de 9 (nove) computadores,
através da Sotreq em Sumaré.

Relatório de Atividades 2019 
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Fotos: 
Espaço Maker (Bentão Maker)
Bentotec - Aline do iSSO com Moacir (CET) e equipe da Escola. 

https://etecbentoquirino.com.br/
http://elo.gruposotreq.com.br/categoria-editoriais/instituto-social-sotreq-apoia-e-comemora-sucesso-de-feira-bentotec
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҉ Equipado com impressoras 3D, cortadoras a laser, fresadoras CNC,
computadores com software de desenho digital CAD, equipamentos de
eletrônica e robótica e ferramentas de marcenaria e mecânica.

҉ O espaço tem sido protagonista no processo de criação de diversos
projetos. Alguns destes, foram medalhistas em feiras que a Escola
participou ao longo de 2019, tais como:

- Water Wireless Sustain
- Armazém Automatizado com Transelevador Para Indústria 4,0
- Transporte Automático de Ferramentas

҉ Grupos e iniciativas colaborativas também usufruem do espaço, como
por exemplo, o Encontro do grupo Economia Criativa de Campinas.

O Espaço Maker tem como missão oferecer
aos alunos e professores um espaço de inovação,
possibilitando a criação de novas experiências,
além do desenvolvimento do seu entorno.

Foto (enviada pela Escola): Alunos desenvolvendo projetos no Espaço.



Escola Técnica Estadual Magalhães Barata - Belém/PA
Parceria iniciada em 2009
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A cooperação técnica-educacional com a Escola sempre foi marcada
pela atuação ativa do iSSO e de voluntários empenhados em
oferecer tempo e dedicação às demandas que contribuíam com o
desenvolvimento dos alunos.

O curso de Especialização em Máquinas Pesadas se tornou uma
referência para nós e para a escola.

Dez anos depois, a colaboração esteve presente no custeio da
instalação do aparelho split realizado em janeiro, cuja doação do
equipamento havia sido feita pela mantenedora do iSSO em 2018.



Comunidade Kolping Sophie Link – Parauapebas/PA
Parceria iniciada em 2012

҉ Eletromecânica/2019:

135 novos alunos

35 alunos formados

Os investimentos realizados pelo iSSO nesta Instituição de Ensino
que integra a rede Obra Kolping, se concretizou por meio da
concessão de bolsas de estudo para alunos do Ensino Médio Técnico
em Eletromecânica e do custeio de materiais para o laboratório de
mecânica.

A concessão de bolsas de estudos integrais se manteve em 2019,
beneficiando 10 alunos que integram famílias da região.

Na estrutura do laboratório de mecânica, o apoio se deu através da
doação de recursos financeiros para aquisição de ferramentas, que
permitiu a compra de 33 tipos de itens necessários para as aulas
práticas.

O “Espaço de Convivência” inaugurado em 2018 se tornou o canto
preferido das turmas segundo a escola, e tem sido bastante utilizado
pela comunidade escolar. Inclusive foi neste espaço que aconteceu a
Oficina de Voluntário (vide slide 30).

Relatório de Atividades 2019 
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Foto: extraída do Instagram da Escola. 

http://kolping.org.br/


A fascinante ciência fez o iSSO apostar neste time de estudantes
das áreas de elétrica, gestão e mecânica, dedicados a projetos de
robótica aplicada à competição.

Com mais de 25 projetos de robôs e placas de potências, a
Equipe Trincabotz do CEFET-MG participa de mostras
tecnológicas, feiras, competições nacionais e internacionais,
como a Techfest em Mumbai/Índia e Robogames/EUA.

O projeto de criação do robô de combate de 54kg para a
competição Techfest 2019-20 teve o apoio do iSSO.

Em 2020 deseja-se promover atividades de difusão da robótica
nas parceiras do iSSO com o apoio desta equipe.

ROBÓTICA
Trincabotz - Centro Federal de Educação Tecnológica de
Minas Gerais (CEFET-MG)
Parceria iniciada em 2019

҉ entre as 7 melhores 
equipes do Brasil

҉ aprox. 35 jovens 
integram a Equipe

Relatório de Atividades 2019 
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https://trincabotz.com.br/


O Sabendo Mais seleciona crianças do Complexo da Maré e
Adjacências (Rio de Janeiro) com potencial acima da média (Altas
Habilidades), para que tenham a oportunidade durante 2 anos de:

- Estímulos cognitivos e conteúdos acadêmicos e culturais que vão
além dos currículos escolares;

- Cuidado com as demandas individuais e com o incremento em
competências de ordem geral dos alunos, tais como liderança,
cultura, linguagem, lógica e matemática, ciências, resolução de
problemas complexos, inteligência emocional, pensamento
crítico e criativo;

- Convivência social com ênfase no desenvolvimento de valores
como justiça, respeito e responsabilidade;

- Preparação para ingresso nas escolas de excelência.

Parceria firmada em 2019, com o início do processo de seleção de
alunos da rede pública para nova turma Athena apoiada pelo iSSO.
A partir de 2020, duas turmas funcionarão no Espaço iSSO
adaptado pela Sotreq Rio de Janeiro.

ALTAS HABILIDADES
Projeto Athena - Instituto Sabendo Mais
Parceria iniciada em 2019

 Projeto com meta de 
75% de aprovação em 
escolas de referência

 24 crianças /atendimento 
contraturno a partir 2020
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Fotos: 
• Uma das salas do Espaço iSSO 
• Sybelle Ban Presidente iSSO e Sandra Garcia Presidente Sabendo Mais na celebração

da parceria.



ROTAS E REDES LITERÁRIAS
Fundação Vale
Parceria 2019

 8155 Livros Literários
 62 materiais, equipamentos e mobiliários
 58 espaços estruturados

O iSSO contribuiu com 3 (três) projetos da Fundação Vale em dois
estados, sendo um deles o Rota e Redes Literárias em Arari
(Maranhão), aqui apresentado.

Esse projeto de promoção do livro e da leitura realizado pela
Fundação Vale em parceria com Associação Cidade Escola Aprendiz
e a Secretaria Municipal de Educação de Arari, inclui a estrutura de
espaços acolhedores e convidativos a estudantes da rede pública, por
meio da aquisição de acervo literário, equipamentos e mobiliários,
além da formação de profissionais da educação.

Em 2019, participaram das atividades formativas 28 educadores.
Foram envolvidas nas ações do projeto 48 unidades de educação da
rede municipal, beneficiando 6.325 estudantes.

Foram fornecidos às unidades de educação:

http://abre.ai/arari

Seminário realizado 
de 4 a 6dez   integrou 
as ações do Projeto

Relatório de Atividades 2019 
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Foto: Extraída do Site da Fundação Vale.

http://abre.ai/arari


WORLDSKILLS 
Competição Mundial de 
Profissões

O iSSO foi responsável pelo apoio institucional ao estabelecer a articulação
com a Sotreq/Filial Belém, visando a preparação do jovem Paulo Fratta -
representante nacional pelo SENAI e vencedor da competição mundial
(Worldskills) na ocupação de Manutenção de Veículos Pesados.

O jovem alcançou o 1º lugar e alegrou-nos muito ver o destaque brasileiro -
vide foto ao lado.

Especial agradecimento aos profissionais da Sotreq/voluntários: Sidney
Demosthenes, Marcelo Pessoa e Erasmo Borges.

Por intermédio do iSSO, a Caterpillar Brasil recebeu em Piracicaba o Paulo
Fratta e representantes do SENAI, para um bate-papo com os aprendizes da
empresa. O evento foi um sucesso, segundo Luciane Venturini/Consultora de
Responsabilidade Social, que numa mensagem enviada ao iSSO, afirma “Fica
aqui o nosso mais sincero agradecimento por tudo que o iSSO e a Sotreq fizeram e pela
parceria muito frutífera que temos desenvolvido.”

63 competidores representaram o Brasil na 45ª WorldSkills
56 do SENAI e 7 do SENAC

Relatório de Atividades 2019 
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Foto: Extraída do Site do SENAI.

http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/brasilnaworldskills/medalhistas-copy/


Investimento

R$ 593.092

Voluntários

40 colaboradores Sotreq 
260 horas dedicadas 

Beneficiários

789

6 Projetos

1 Ação Comemorativa/iSSO14

Projetos 
Socioambientais

O investimento na área socioambiental
visa contribuir com melhores condições de
vida das pessoas e suas comunidades.

Relatório de Atividades 2019 
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INCLUSÃO DIGITAL
Projeto Teclando o Futuro - Centro de Apoio Promocional e
Educacional Santo Hermann José/CEPA
Parceria iniciada em 2010

Voluntária Paula Souza da Sotreq CTG (foto ao
lado), que se dedica ao suporte dos computadores e
recebeu homenagem no evento beneficente
realizado pelo CEPA no Dia da Mulher.

Jeandra Santos e Vinicius Duraes também são
admirados pela contribuição ao Projeto.

O Instituto investe na sala de informática onde
acontecem muitos aprendizados e experiências com as
crianças e adolescentes que participam das atividades
oferecidas pela ONG CEPA localizada em Contagem
(MG). Também é neste espaço que acontece o curso de
informática oferecido para os educandos do CEPA e a
comunidade, sem limite de idade.

Na imagem ao lado, o cartão repleto de nomes de
crianças e adolescentes em agradecimento pelos 6 (seis)
computadores doados pela Sotreq que enriqueceram
ainda mais este Projeto de inclusão social há 9 anos
apoiado pelo iSSO.

Relatório de Atividades 2019 
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 68 jovens e adultos concluíram o curso
de informática

 Em torno de 100 crianças e
adolescentes participaram de atividades
nos computadores

Foto (enviada pelo Projeto): Evento de entrega dos certificados com
a participação da voluntária Jeandra Santos

http://ongcepa.blogspot.com/


HORTA EDUCATIVA
Projeto Menino Feliz
Parceria iniciada em 2018

Por dois anos consecutivos, o iSSO vem apoiando as
atividades de Técnicas Agrícolas do Projeto Menino Feliz
em Paragominas (Pará) que atende 300 crianças e
adolescentes na faixa etária de 8 a 16 anos.

Além do período de recesso que se estende até o início de
fevereiro de cada ano, a região enfrentou em 2019 fortes
chuvas que atingiram a horta. A foto ao lado, revela o
resultado do esforço bem sucedido conduzido pela equipe
com as crianças e adolescentes na recuperação da produção
de hortaliças, fruta e legumes.

Conheça mais realizações deste Projeto na próxima página.

 Couve, berinjela, alface,
pepino, jambu, macaxeira,
acerola, banana e todos os
demais cultivos, reforçam a
alimentação no projeto e
nas casas dos beneficiários.

Relatório de Atividades 2019 
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 Aproximadamente 170 alunos com
mais aptidão e interesse
participaram de atividade na Horta

https://www.facebook.com/projetomeninofeliz/
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Expandiram o espaço de
atividades com a construção de
uma pequena cabana para rodas
de conversas e estudos num
local aberto e em contato com a
natureza.

No relatório enviado ao iSSO, o Projeto compartilha a história de duas
alunas que levaram para suas casas as técnicas aprendidas na horta:
Uma delas, após adquirir todo aprendizado na horta, hoje ajuda seu pai no
cultivo de hortaliças em sua residência. A outra confeccionou em sua residência
um mini jardim, onde cultiva plantas e flores.

Um pequeno jardim em frente ao
refeitório trouxe mais colorido e beleza para
despertar nas crianças e nos adolescentes a
importância de também se cultivar flores.



PROJETOS APOIADOS EM 2018/2019

TODOS PELO RIO DOCE

O Todos Pelo Rio Doce é ́ um movimento da sociedade civil, formado 100% por voluntários.
Com o apoio de parceiros estratégicos como o iSSO e o Instituto Terra - parceiro responsável por receber
recursos para as ações, o projeto atingiu praticamente 195 nascentes protegidas da bacia do Rio Doce, a mais
importante bacia hidrográfica da Região Sudeste.

PROJETO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA

A inauguração do sistema de captação de água da chuva na
Fundação CSN/CET aconteceu no dia 14 de novembro.
A água das chuvas está sendo utilizada para limpeza nas
instalações do CET.

Relatório de Atividades 2019 
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AGRICULTURA FAMILIAR
Fundação Vale
Parceria 2019

O Programa de Pecuária Leiteira Sustentável da Fundação Vale
promove a produção rural sustentável na Área de Proteção
Ambiental (APA) do Igarapé Gelado, Vila Sanção e Paulo
Fonteles, no município de Parauapebas (Pará), ao capacitar
agricultores na metodologia “balde cheio” da Embrapa.

Além da transferência de tecnologias para agricultores que
fornecem leite ao Laticínio da Estação, ou outros potenciais
fornecedores, o projeto desenvolve a extensão rural nas
propriedades das famílias e a disponibilização de insumos e
equipamentos.

 implantação de 18 hectares -
01 há por propriedade de
pastagem irrigada no sistema
de manejo rotacionado

 capacitação dos produtores
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 Dos 18 (dezoito) agricultores atendidos pelo projeto em
2019 com o apoio do iSSO, 12 já conseguiram dobrar a
renda familiar mensal, através do aumento da produção
de leite. A Fundação Vale seguirá apoiando-os em 2020.

Foto (enviada pela FV): preparação de umas áreas atendidas pelo Projeto.

 monitoramento dos indicadores
financeiros e zootécnicos das
propriedades

 assistência técnica durante todo o
projeto

https://www.embrapa.br/balde-cheio


75
Novas cisternas de captação de água da 
chuva construídas

15 Novos banheiros compostáveis construídos

112 Hortas permaculturais construídas

440 Pessoas com acesso à água ampliado

CASA SAUDÁVEL
Fundação Vale
Parceria 2019

O Projeto Casa Saudável tem como objetivo a implantação de
tecnologias sociais de fácil replicação para melhorar as condições
de saúde e vida de famílias nas seguintes comunidades do
município de Arari/Maranhão: Bamburral, Boca do Mel,
Bubasa, Escondido, Mata, Moitas e Muquila.

As tecnologias sociais construídas são:
- Cisterna para captação de água de chuva - água armazenada
passa pelo filtro de barro disponibilizado pelo projeto e recebe o
tratamento para a potabilidade
- Banheiro seco compostável
- Hortas permaculturais

Com o apoio do iSSO 110 famílias foram beneficiadas
alcançando-se os resultados demonstrados.

Contaminação no solo por fezes é um problema identificado
nestas comunidades, além de necessidades ligadas a qualidade
da água (“água cinza”). Oficinas desenvolvidas buscaram
capacitar as comunidades quanto ao uso da água e algumas
problemáticas locais.
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Fotos (enviadas pela FV): preparação da áreas do sistema 



O iSSO contou com a consultoria de Silvia Naccache para celebrar os 14 anos
do Instituto e difundir a importância da responsabilidade coletiva por meio de
oficinas com 207 jovens e profissionais de cinco instituições e 38 voluntários
da Sotreq, convidados pelo iSSO.

As oficinas foram realizadas no decorrer dos meses de agosto e setembro nas
seguintes instituições apoiadas pelo iSSO: Comunidade Kolping Sophie Link,
Escola Técnica Estadual Bento Quirino, Fundação CSN/Centro de Educação
Tecnológica, ONG CEPA e Projeto Menino Feliz.

VOLUNTARIADO JOVEM & ODS*

iSSO 14 anos

Saiba mais na publicação da Elo News, edição nº 34. 

*ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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Todos os participantes
receberam um botom que
remete às cores dos ODSs.

http://elo.gruposotreq.com.br/categoria-editoriais/isso-faz-14-anos-e-integra-conceitos-sociais-e-ambientais


iSSO 14 anos - Voluntários Sotreq

Ana Claudia de Oliveira
Ana Pamela Silva
Arielli Pereira 
Augusto  Ribeiro
Marcia Ribeiro
Nayara  Andrade
Tatiana Conceição  

Cecilia Ferreira
Lincon Fagundes
Raissa Silva
Samila Lima

Allice Gonçalves 
Joelma Gandra 
José Peret
Marcela Eleoterio
Rosana Soares 
Severino Sales
Vinicius Duraes

Agda Lima
Brunno Cavalcante
Carlos Palheta
Cleane Costa 
Diogo Araujo
Dulce Martins
Fabiane Dores
Isaac Pedrosa
Kelly Guimarães 
Kennyo Pereira 
Maria Rithieli
Norlize Nascimento
Otávio Coelho 
Paulo Sampaio
Ronniersison Silva
Thayna Belmiro

Abdul Darwich
André Silva 
Fernando Pancieri
Glaudson Barbosa
Sandra Costa 
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iSSO 14 anos - Agradecimento

Nosso especial agradecimento a postagem feita pela 
Comunidade Kolping em seu Instagram:

https://www.instagram.com/p/B24jZGIJ_qT/
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https://www.instagram.com/p/B24jZGIJ_qT/


Recursos Captados Investimento por 
Região e Área de 

Atuação

Demonstrativo

Visibilidade
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A comunicação das ações do iSSO chega aos públicos internos e externos pelo site institucional, mídias do Grupo Sotreq (Facebook,
LinkedIn, Intranet etc.), Elo News e inúmeras publicações feitas pelas instituições, afinal são elas as executoras dos projetos.

Nesta publicação feita por um colaborador no
Linkedin, ele mesmo convida outros voluntários!
E por falar em voluntariado, vire a página...

Intranet Grupo Sotreq

Facebook Sotreq CAT
Linkedin
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Eis que a ONG CEPA preparou uma homenagem pelo
Dia Nacional do Voluntariado com o botom da Oficina de
Voluntariado.

Mencionamos logo no início deste relatório como é
emocionante vivenciar a concretude da missão. Quando
recebemos este tipo de comunicação, o sentimento se
revela ainda mais forte.

Aproveitamos para expressar nosso MUITO OBRIGADO
a todos os colaboradores do Grupo Sotreq que
contribuíram com Tempo, Talento e Trabalho!



Painel de Resultados Investimento por 
Região e Área de 

Atuação

Demonstrativo

Financeiro

Transparência
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PAINEL DE RESULTADOS



3
8

Norte
35% Nordeste

34%

Sudeste
31%

NORTE NORDESTE SUDESTE

 Capacitação Profissional/Educação  Socioambiental
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55.146

306.700

100.000

250.000
280.534

36.392

Em Real (R$)

INVESTIMENTO POR REGIÃO E ÁREA TEMÁTICA



DEMONSTRATIVO
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O iSSO é 
auditado pela 

EY!
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro 2019

Em reais



ANEXO
Links 

Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo 
Hermann José
http://ongcepa.blogspot.com/

Escola Técnica Estadual Bento Quirino  
https://etecbentoquirino.com.br/

http://elo.gruposotreq.com.br/categoria-
editoriais/instituto-social-sotreq-apoia-e-comemora-
sucesso-de-feira-bentotec

Equipe Trincabotz
https://trincabotz.com.br/

Filantropia
https://www.filantropia.ong/

FIFE 2019
https://www.youtube.com/watch?v=_HlMauLGAXk&fea
ture=youtu.be

Fundação CSN/Centro de Educação Tecnológica
https://cetcongonhas.com.br/
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Fundação Vale 
Seminário Arari 
https://www.arari.ma.gov.br/index.php/noticias-do-
governo/70-educacao/1131-seminario-arari-tecendo-
territorios-educativos-confira-programacao-e-participe
Metodologia Balde Cheio
https://www.embrapa.br/balde-cheio

Obra Kolping
http://kolping.org.br/

Oficina de Voluntariado
http://elo.gruposotreq.com.br/categoria-editoriais/isso-faz-
14-anos-e-integra-conceitos-sociais-e-ambientais

Projeto Menino Feliz 
https://pt-br.facebook.com/projetomeninofeliz/

Worldskills
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/brasiln
aworldskills/medalhistas-copy/

http://ongcepa.blogspot.com/
https://etecbentoquirino.com.br/
http://elo.gruposotreq.com.br/categoria-editoriais/instituto-social-sotreq-apoia-e-comemora-sucesso-de-feira-bentotec
https://trincabotz.com.br/
https://www.filantropia.ong/
https://www.youtube.com/watch?v=_HlMauLGAXk&feature=youtu.be
https://cetcongonhas.com.br/
https://www.arari.ma.gov.br/index.php/noticias-do-governo/70-educacao/1131-seminario-arari-tecendo-territorios-educativos-confira-programacao-e-participe
https://www.embrapa.br/balde-cheio
http://kolping.org.br/
http://elo.gruposotreq.com.br/categoria-editoriais/isso-faz-14-anos-e-integra-conceitos-sociais-e-ambientais
https://pt-br.facebook.com/projetomeninofeliz/
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/brasilnaworldskills/medalhistas-copy/


#iSSOsomosnós

Avenida Brasil, 7200 - Bonsucesso

Rio de Janieiro/RJ

Que tal acessar o nosso www.isso.org.br e 

compartilhar um comentário?
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