RELATÓRIO REGIONAL DE ATIVIDADES

2019

INVESTIMENTO SOCIAL DA ARCOR

Desde o início, no Grupo Arcor, desenvolvemos uma visão socialmente responsável, baseada na geração de valor econômico, social e
ambiental, idealizando o progresso econômico associado ao desenvolvimento da comunidade da qual fazemos parte.
Com essa perspectiva, assumimos um compromisso explícito com a Infância, trabalhando com a missão de contribuir para que a
educação seja uma ferramenta de igualdade de oportunidades para crianças e adolescentes.
Essa tarefa, realizada pela Fundação Arcor Argentina, Instituto Arcor Brasil e Fundação Arcor Chile, faz parte de nossa Política Regional
de Investimento Social.
Apresentamos aqui um breve resumo das principais realizações alcançadas nesta área em 2019, que foram possíveis graças ao trabalho
articulado com centenas de organizações públicas e privadas da região.
Com a ﬁrme convicção de que nossa responsabilidade como atores sociais é contribuir para a construção de uma sociedade mais justa
para todos, principalmente para as crianças em situação de vulnerabilidade, convidamos você a conhecer as iniciativas desenvolvidas.
Luis A. Pagani
Presidente
Grupo Arcor
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181 144.562

Crianças Beneﬁciadas

Projetos Apoiados
Argentina, Brasil e Chile .

Adultos Envolvidos

MOBILIZAÇÃO
E DIVULGAÇÃO
INFÂNCIA E
VIDA SAUDÁVEL

Buscamos mobilizar os vários atores
sociais em torno da causa da Infância.

Promovemos o aprendizado de hábitos
de vida saudável na infância.

APOIO A PROJETOS

INFÂNCIA E
DESENVOLVIMENTO
INTEGRAL NOS
PRIMEIROS ANOS

PARCERIAS

181 ORGANIZAÇÕES ESTADUAIS,
UNIVERSIDADES, ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE
CIVIL E DO SETOR PRIVADO.

Desenvolvemos iniciativas para
fortalecer os serviços e ambientes de
atendimento da primeira infância

PORTAL
EDUCATIVO

17 cursos

5.777
147.648

“Aprendendo com Prazer
(PAP) é um programa de
investimento social corporativo do Grupo Arcor, desenvolvido pela Fundação Arcor
na Argentina e Chile, e pelo
Instituto Arcor no Brasil.
Faz parte do compromisso de promoção de hábitos
de vida saudável que a Companhia deﬁniu em sua
política de sustentabilidade.

30

ARGENTINA

Alunos

Programa Niñez Cercana

Horas de aulas

2019

2018

Catamarca, Mendoza, Buenos Aires y San Juan

287

268%

Professores Capacitados

3.780

Crescimento de alunos
em comparação a 2018

Crianças Beneﬁciadas

78

projetos
Villa Mercedes, San Luis (San Luis)
e Paraná (Entre Ríos)

Professores capacitados: 584
Crianças beneﬁciadas: 7.413

Bragança Paulista, Rio das Pedras, Campinas – São
Paulo Contagem – Minas Gerais - Cabo de Santo
Agostinho e Ipojuca - Pernambuco

20

projetos

Professores capacitados: 686
Crianças beneﬁciadas: 8.070

7

MODALIDADES

Instituições

Cursos autogerenciados, gratuitos e
disponíveis totalmente online.
Cursos com tutores
Certiﬁcados e programas em
parceria com a Universidad
Nacional de San Martín, Universidad
Católica de Córdoba, OMEP.

CHILE
Programa La Infancia
Primero - Peñalolén

626
764

Adultos Envolvidos

projetos
Independencia y La Reina

Professores capacitados: 45
Crianças beneﬁciadas: 1.088

COMUNIDADE DIGITAL

257.934
FORMAÇÃO
E GERAÇÃO DE
CONHECIMENTO

Pessoas visitaram
o site regional

Crianças Beneﬁciadas

BRASIL
Programa Primeiro a Infância

Rio das Pedras, Saltinho, Mombuca,
Capivari, Rafard y Monte Mor.

34.430

350

Professores Capacitados

Conteúdos baixados do
nosso site regional

1.787

professores da Argentina,
Chile e Brasil foram capacitados
na temática vida saudável na
infância.

153.388
Fãs no Facebook
(Espanhol e Português)

6.954

OUTRAS
INICIATIVAS

horas visualizadas em
nossos Canais do YouTube.

Projeto Novo Olhar
03

Sistema de Indicadores
da Primeira Infância

POSICIONAMENTO

Parceria Fundación 2020
Equidad para la Infancia

COMÉDIA
(Argentina)
“Supersaudável no Maravilhoso
Mundo dos Alimentos”

1.057

Conteúdos produzidos para a web e
redes sociais da Argentina, Chile e Brasil.

17 apresentações
6.100 espectadores
4 cidades

(Chile)

340 crianças participantes
34 voluntários da Arcor
Parceria com a Universidad Autónoma
e Mayor + Município de San Joaquín.

OUTRAS INICIATIVAS
Presença no 46º Salão Internacional
de Humor (Brasil)
Caminhada no Lago: Criança Saudável
(Bragança Paulista, Brasil)
Treinamento de Promotores de
Vida Ativa (Valparaíso, Chile)

Prêmio Meu Pátio é o Mundo
Parceria com OMEP

(San Luis, Villa Mercedes, Paraná e Córdoba)

DIA
SAUDÁVEL

Iniciativa “Es Ahora”

IMPRENSA

402

Repercussões nos meios
de comunicação dos países.

RECONHECIMENTOS
9 prêmios e
condecorações
recebidos
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INVESTIMENTO SOCIAL DA ARCOR

Esta edição é uma síntese das principais ações de investimento social desenvolvidas pela Fundação Arcor
Argentina, Instituto Arcor Brasil e Fundação Arcor Chile, ao longo de 2019.
O Grupo Arcor está comprometido em respeitar e promover os direitos das crianças nos países onde atua. Nesse contexto, a Fundação Arcor na Argentina (1991) e Chile (2015) e o Instituto Arcor (2004), no Brasil, trabalham com a
missão de contribuir para que a educação seja uma ferramenta de igualdade de oportunidades para crianças e
adolescentes.
Para isso, apoiam iniciativas voltadas à infância, gerando processos de treinamento, priorizando a questão na agenda
social e mobilizando todos os atores envolvidos: comunidade, família, escola, Estado, organizações de base e empresas. Essas diferentes estratégias de ação passam por uma dinâmica que promove a difusão e o compartilhamento de
experiências e aprendizado, gerando conversas com diferentes públicos por meio de nossos canais de comunicação.
Assim, na perspectiva dos Direitos da Criança, orientam suas ações com base em dois eixos temáticos:
Infância e Vida Saudável: promovendo hábitos de vida saudável na infância.
Infância e desenvolvimento integral nos primeiros anos: fortalecendo os serviços e os ambientes de
atendimento da primeira infância.

Promovemos hábitos de vida saudável na
infância.

INFÂNCIA E
VIDA SAUDÁVEL

APOIO A
PROJETOS

O Programa Aprendendo com Prazer (PAP) é um programa de investimento social corporativo do Grupo Arcor, desenvolvido pelas Fundações da Arcor na Argentina e no Chile, e pelo Instituto Arcor no Brasil. Faz parte do compromisso de
promover hábitos de vida saudável que a Companhia deﬁne em sua política de Sustentabilidade.

OBJETIVO
VER
DADOS

O programa tem o objetivo de contribuir para a promoção de hábitos de vida saudável na infância, por meio de:
Apoio a iniciativas escolares.
Treinamento e geração de conhecimento.
Posicionamento e divulgação da temática.

ARGENTINA

Localidades: Villa Mercedes y San Luis (San Luis) y Paraná
(Entre Ríos)

30 projetos apoiados
Crianças beneﬁciadas: 7.413
Professores capacitados: 584

CHILE

Localidades: Independencia y La Reina

7 projetos apoiados
Crianças beneﬁciadas: 1.088
Professores capacitados: 45

BRASIL

Localidades: Bragança Paulista, Rio das Pedras,
Campinas (São Paulo), Contagem (Minas Gerais),
Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca (Pernambuco)

20 projetos apoiados
Número de crianças beneﬁciadas: 8.070
Professores capacitados: 686

APOIO A
PROJETOS

INFÂNCIA E
VIDA SAUDÁVEL

Kits de vida saudável: as escolas argentinas participantes da edição receberam um equipamento composto
por um kit de vida ativa e alimentação saudável, e um exemplar do jogo “Los Reinos de AliSa”, baseado nas
diretrizes alimentares da população Argentina (GAPA), ambos utilizados como ferramentas para a implementação dos projetos.

Entre as principais conquistas de 2019:
Institucionalização de projetos, articulação com outras instituições (em cada país).
VER
DADOS

Criação de novos espaços e horários para brincadeiras ativas, esportes e experiências ao ar livre.
Experiências de preparação de receitas e degustação de refeições, hortas de acordo com as possibilidades dos
espaços escolares (hidropônica, vertical, aérea), trabalhadas em coordenação com diferentes áreas: artísticas,
linguagem e matemática.
Participação e envolvimento das famílias nas experiências do projeto.

INFÂNCIA E
VIDA SAUDÁVEL

FORMAÇÃO
E GERAÇÃO
DE CONHECIMENTO
VER
DADOS

Chile:
O “Workshop Vida Ativa e Alimentação Saudável” foi realizado durante o lançamento do Programa nas comunidades de Independência e La Reina. Na oﬁcina foram discutidas a importância da promoção de atividade física na infância e a conscientização sobre alimentação saudável. Essas ações de treinamento
foram realizadas em parceria com os Municípios da Independência, La Reina, San Joaquín e Santiago.

Argentina:
Foram realizadas oﬁcinas de treinamento, das quais participaram 162 instituições de ensino participantes do Programa de 2019. Com as escolas da edição de
2018, também foram realizados dois treinamentos com tutoria e um workshop sobre “Os caminhos da vida saudável nas escolas”, dos quais participaram 110
professores.

Brasil:
Podemos destacar: oﬁcina de elaboração de projetos, oﬁcina de gestão de projetos, encontro de formação em nutrição e encontro de formação em jogos
cooperativos.

INFÂNCIA E
VIDA SAUDÁVEL

POSICIONAMENTO
VER
DADOS

Comédia Musical
"Supersaudável no Maravilhoso Mundo dos Alimentos" (Argentina)
As peças "Supersaudável no Maravilhoso Mundo dos Alimentos" e "Cozinhando com Arte" foram vistas por 6.100 pessoas em 17 apresentações, nas quais
participaram 41 escolas argentinas de 4 localidades do país (San Luis, Paraná, Córdoba e Villa Mercedes). O show está há três anos em turnê, em mais de 10
regiões do país.

Dia Saudável (Chile)
Em parceria com a Universidad Mayor e a Universidad Autónoma, a Fundação Arcor Chile realizou o “Dia Saudável”, com o objetivo de promover a vida ativa
e a alimentação saudável. Escolas e jardins de infância participantes do PAP estiveram presentes. Durante o dia, foram realizadas atividades físicas e oﬁcinas
de recreação, e foram montados stands com alimentos saudáveis. 340 crianças do município de San Joaquín participaram do evento, além de 34 colaboradores da Arcor Chile. https://www.youtube.com/watch?v=R9lb0T5mfMo

Presença na 46ª Mostra Internacional do Salão de Humor de Piracicaba
Mais uma vez, o Instituto Arcor Brasil apoiou o Salão Internacional de Humor de Piracicaba e o Salãozinho de Humor. Em virtude da comemoração do 15º
aniversário do Instituto, foi lançado o Prêmio Instituto Arcor "Direitos da Infância". Foram recebidos 212 trabalhos e a cartunista Hilal Özan, da Turquia, foi a
vencedora da categoria.

INFÂNCIA E
VIDA SAUDÁVEL

POSICIONAMENTO
VER
DADOS

Caminhada no Lago: "Criança Saudável" (Brasil)
Mais de 350 pessoas participaram dessa ação em Bragança Paulista, realizada em colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Clube Regatas Bandeirantes. O objetivo foi a promoção de uma vida ativa e saudável através do movimento e de brincadeiras.
Vídeo da Caminhada no Lago: https://www.youtube.com/watch?v=PZqA1HZEo2E

Formação de “Promotores da Vida Ativa” (Chile)
Este programa é realizado em parceria com a Fundación Integra, entidade que administra mais de 1.000 jardins de infância públicos em Santiago, no Chile, e
com a certiﬁcação da Universidade de San Sebastián.
O objetivo é formar como promotores de vida ativa os assistentes e educadores de pré-escolas, promovendo o movimento e brincadeiras com crianças que
frequentam os jardins de infância de Integra. Em 2019, foi realizada uma oﬁcina em que participaram 47 técnicos e educadores da região de Valparaíso.

INFÂNCIA E
DESENVOLVIMENTO
INTEGRAL NOS
PRIMEIROS ANOS

Desenvolvemos iniciativas para fortalecer os serviços e ambientes de
atendimento da primeira infância.

VER
DADOS

É realizado na Argentina com o objetivo de fortalecer as políticas
municipais de trabalho em educação e cuidados na primeira infância.
O programa fornece um conjunto de propostas de treinamento e
entrega de materiais para melhorar a qualidade dos serviços de
educação e cuidados infantis, realizados nos municípios. Em 2019,
participaram 63 jardins e creches, 3.780 crianças de 0 a 4 anos e 207
professores e funcionários municipais.

O "Programa Primeiro a Infância - Educação Infantil como prioridade", realizado pelo Instituto Arcor Brasil, tem o objetivo de fortalecer
o desenvolvimento e a implementação participativa de Planos Políticos Pedagógicos dos municípios participantes. Durante 2019, foi
realizado o seminário “Participação Social na Educação”, com a
presença de mais de 350 pessoas, e com o objetivo de compartilhar
o aprendizado durante o desenvolvimento do Programa nos
municípios de Rio das Pedras, Saltinho, Mombuca, Capivari, Rafard e
Monte Mor.
Programa: https://www.youtube.com/watch?v=_vU257BVhaU

Este programa, desenvolvido no
Chile, visa contribuir para melhorar as
condições de desenvolvimento e
educação de crianças de 0 a 5 anos de
idade, fortalecendo as oportunidades
de educação para a primeira infância
em nível local, considerando a orientação educacional do jardim de infância. Durante 2019, a convocação do
programa foi realizada em parceria
com o município de Peñalolén. Foram
apoiados 7 jardins de infância, beneﬁciando 764 crianças e 626 adultos.

INFÂNCIA E
DESENVOLVIMENTO
INTEGRAL NOS
PRIMEIROS ANOS

OUTRAS INICIATIVAS

Projeto "Novo Olhar"
O Instituto Arcor Brasil iniciou em 2019 uma parceria com a Fundação FEAC (Campinas). O programa "Novo Olhar" visa contribuir com organizações da
sociedade civil que atendem crianças de 0 a 3 anos, a ﬁm de monitorar o desenvolvimento infantil, buscando garantir que todas as crianças se desenvolvam
adequadamente de acordo com a faixa etária (considerando possíveis peculiaridades e limites). Esta iniciativa será implementada em organizações localizadas
em regiões vulneráveis do município de Campinas.

Sistema de Informação da Primeira Infância
O Sistema de Informação de Tendências Educacionais na América Latina (SITEAL) é um projeto central da área de Pesquisa e Desenvolvimento do IIPEE
UNESCO Buenos Aires e consiste em um espaço para identiﬁcação, sistematização, análise e disseminação de informações que permitem monitorar o panorama da educação dos 19 países da região. Essa iniciativa, com o apoio da Fundação Arcor e UNICEF, promove a construção de mecanismos para monitorar
o cumprimento dos direitos da primeira infância na América Latina.
Durante 2019, os 19 perﬁs dos países foram atualizados e ampliados; três vídeos sobre relatos da primeira infância foram divulgados, entrevistas com seus
autores e diálogos online com líderes regionais. Com o conteúdo da primeira infância do SITEAL, 725.310 pessoas foram alcançadas.

Aliança com a Fundación 2020
http://educacion2020.cl/

A Fundação Arcor Chile, em um trabalho conjunto com Educación 2020, lançou em 2019, o Estudio 1,2,3 Por la Infancia: programa ﬂexível para aprendizagem
em família, patrocinado pela Subsecretaria da Infância. A publicação apresenta uma revisão das experiências de inovação em modalidades de atendimento
na educação pré-escolar em âmbito nacional e internacional, a ﬁm de estabelecer as condições, requisitos, projetos e implementação de Centros de Aprendizagem Familiar no Chile, uma modalidade alternativa e ﬂexível de educação pré-escolar com participação familiar.

INFÂNCIA E
DESENVOLVIMENTO
INTEGRAL NOS
PRIMEIROS ANOS

OUTRAS INICIATIVAS

VER
DADOS

Equidad para la Infancia
http://equidadparalainfancia.org/

Esta iniciativa de âmbito regional é promovida pela New School University, em parceria com a Fundação Arcor, e é apoiada pelo UNICEF, CINDE, PNUD, CIESPU
e CRIN; e tem como objetivo consolidar-se como espaço de interação de atores estratégicos que trabalham pelos direitos da criança, bem como produzir informações e promover o fortalecimento de redes entre atores dedicados ao assunto.
Durante 2019, a iniciativa produziu notas para debate, relatórios e documentos sobre diferentes aspectos relacionados à infância na região; participou do
Seminário Internacional "Entre la Medición y la Acción: Debates en torno al Bienestar. Pobreza y desigualdad, Materiales recomendados, Monitoreo y evaluación", da Faculdade de Direito e Ciências Sociais da Universidad Nacional de Tucumán (Argentina) e foi produzido o Relatório “El mejor lugar para ser niño" no
âmbito do projeto “Indicadores para la acción: midiendo y visibilizando el bienestar de la primera infancia en Cali 2018-2019”, com a Universidad Javeriana de
Cali (Colombia).
Da mesma forma, Equidad para la Infancia realizou 19.000 contatos ativos em suas listas de distribuição virtual e redes sociais.

Iniciativa "Es Ahora”
https://iniciativaesahora.org/

"Es Ahora" é uma iniciativa que surge da necessidade de transformar as condições de vida da infância, adolescência e juventude na Argentina, exigindo que
todos os seus direitos sejam cumpridos. São identiﬁcados desaﬁos, oportunidades e objetivos comuns que promovam melhorias concretas e contribuam
para o bem-estar das crianças.

INFÂNCIA E
DESENVOLVIMENTO
INTEGRAL NOS
PRIMEIROS ANOS

OUTRAS INICIATIVAS

VER
DADOS

Meu Pátio é o Mundo
O prêmio "Meu Pátio é o Mundo" é uma iniciativa conjunta da OMEP Argentina, OMEP Brasil e OMEP Chile e Fundação Arcor Argentina, Fundação Arcor
Chile e Instituto Arcor Brasil que tem como objetivo reconhecer projetos de educação criativos e inovadores de Educação para o Desenvolvimento Sustentável desenvolvido por instituições ou programas dedicados ao cuidado e educação na primeira infância.
Na chamada de 2019, foram apresentados 226 projetos de nível inicial, dos quais 20 iniciativas de cada país foram pré-selecionadas e receberam assistência
técnica por três meses.
Os projetos vencedores de 2019 foram:
1- Argentina. “Lo nuestro, para aprender jugando”, Escuela Nº 62 Dr Delio Panizza, da cidade de Maciá (Entre Ríos).
2- Chile. “Rescatando nuestro bosque nativo”, elaborado por el Jardín Valle del Sol, da cidade de Quillón (Ñuble).
3- Brasil. “Brincantes por natureza”, produzido pelo UME Jardim Casqueiro, em São Paulo.

12º Encontro Internacional de Educação Infantil: "Ambientes que possibilitam a experiência do
aprender. Como ensinar as crianças hoje?”
A Fundação Arcor participou da realização desse encontro na Argentina, realizado nos dias 3, 4 e 5 de maio na Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participaram 700 pessoas de todo o país e 50 representantes do Brasil, Chile, Colômbia, Uruguai, México, Equador, Paraguai e Bolívia e de muitas províncias argentinas
(Buenos Aires, Río Negro, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Mendoza, Chubut, San Juan, Entre Ríos, San Luis, Tierra del Fuego,
Salta, CABA).

VER
DADOS

MOBILIZAÇÃO
E DIVULGAÇÃO

Buscamos mobilizar os diferentes atores sociais em
torno da causa da infância.

Comunicação Digital Integrada
Implementamos uma estratégia digital integrada de 360° para Argentina, Brasil e Chile, vinculando o gerenciamento da comunicação oﬄine à online, buscando nos tornar uma fonte de informação útil, inovadora e de qualidade para todos os públicos.
Contamos com um site regional disponível em espanhol e português em: www.fundacionarcor.org, www.fundacionarcor.org/chile
e www.institutoarcorbrasil.org.br os quais, por meio de diferentes ferramentas, oferecem conteúdo, publicações, vídeos e recursos disponíveis para download, sobre diferentes temas relacionados à infância. Neles, destacam-se materiais com atividades para
brincar, cantar ou se movimentar, além de outros recursos que permitem acesso a trabalhos e estudos próprios e de instituições
parceiras em relação à infância.
Nessa mesma linha, com o propósito de posicionar o tema da infância, desenvolvemos e divulgamos conteúdo especializado nas
redes sociais: canais do YouTube, em espanhol e português, a Fan Page oﬁcial no Facebook e Instagram da Fundação Arcor Argentina e Chile, e do Instituto Arcor Brasil, presença no Linkedin e Pinterest com ideias e atividades para download para realizar com as
crianças. Um marco de 2019 foi o lançamento do Instagram em português.

Investimento social regional em infância na imprensa
Para promover o posicionamento público e social dos temas trabalhados regionalmente, mais de 402 notícias foram publicadas
na mídia dos três países.

03

VER
DADOS

MOBILIZAÇÃO
E DIVULGAÇÃO
03

PORTAL
EDUCATIVO
No Portal Educativo da Fundação Arcor Argentina, Instituto Arcor Brasil e Fundação Arcor Chile podem ser encontradas diferentes propostas de capacitação sobre a infância, vida ativa e oportunidades educacionais. Todas elas abordadas na perspectiva dos direitos da criança.
É uma iniciativa que une ações para promover melhores oportunidades para crianças e adolescentes em nossa região. Por isso, embora os cursos sejam
abertos, destinam-se principalmente às pessoas interessadas no assunto e que trabalham com crianças. Todos são gratuitos e virtuais.
Os cursos e certiﬁcados também são ministrados em parceria com universidades, centros acadêmicos e outras organizações por meio das quais são oferecidas capacitações contínuas com tutores de acompanhamento, pois envolvem um processo mais extenso de tempo e com maior carga horária.

OBJETIVOS
Gerar processos de treinamento nos eixos estratégicos do investimento social regional para seus diferentes públicos.
Fazer com que as pessoas conheçam o conteúdo e as metodologias de trabalho para trabalhar com as crianças, fornecidos pelo portal.
Capacitar em ferramentas conceituais e metodológicas em temas relacionados à infância, a ﬁm de aprimorar suas práticas e conhecimentos.

Todos os cursos contam com informações abrangentes nas páginas www.fundacionarcor.org e www.institutoarcor.org.br, na seção de recursos para
download, que permitem aprofundar o tema e ter mais ferramentas para trabalhar com as crianças.

VER
DADOS

RECONHECIMENTOS
E CONDECORAÇÕES

Fundação Arcor, Instituto Arcor Brasil e Fundação Arcor Chile foram reconhecidos por seu
trabalho em várias áreas durante 2019:
Prêmio de Mérito Educacional Professor Darcy Ribeiro: O Instituto Arcor Brasil recebeu o Diploma de Mérito Educacional "Professor Darcy Ribeiro", concedido pela Prefeitura de Campinas, por "sua contribuição para a proﬁssão de professor
no município de Campinas ”.
Moção de Congratulações e Aplausos pela Prefeitura de Rio das Pedras: entregue ao Instituto Arcor Brasil pelos trabalhos desenvolvidos no município, em benefício da educação de crianças e adolescentes.
Prêmio em Bragança Paulista: Instituto Arcor Brasil foi premiado pelo Conselho Regional de Educação Física, em virtude
das iniciativas desenvolvidas para incentivar práticas de atividade física, jogos e movimento.
Fundación Manos Abiertas (Córdoba - Argentina): Menção de Empresa Socialmente Responsável, entregue à Fundação
Arcor pela contribuição do trabalho da organização.
Prêmios concedidos à Fundação Arcor Argentina, Instituto Arcor Brasil e Fundação Arcor Chile pela Campanha
Regional “Por um Emoji de crianças brincando” em aliança com Plaga Digital e Social Media Trends:
- Prêmio Eikon de Inovação, Edição Nacional. Distinção entregue pela Revista Imagen, pela primeira vez, à campanha de
comunicação mais inovadora da Argentina.
- Eikon Ouro Regional - Ed. Nacional, categoria Campanha Digital Geral.
- Eikon Ouro Córdoba, categoria Campanha Digital Geral.
- Eikon Vermelho à Inovação Córdoba.

APSAL, Associação dos Proﬁssionais de Saúde e Alimentação: na categoria atividade física.
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PARTICIPAÇÃ O EM REDES
ANO 2019

03

As fundações Arcor na Argentina e no Chile e o Instituto Arcor Brasil renovaram o compromisso de trabalhar em parceria com instituições que promovem o investimento social, participando de diversas redes:
REDEAMERICA: http://www.redeamerica.org/ Surgiu em 2002 e reúne mais de 70 organizações. Nesta área, são promovidas ações de investimento social
privado em 11 países da América Latina.
Grupo de Aﬁnidad de Primera Infancia: Em 2019, participamos da realização do XI Fórum Internacional RedEAmérica “A contribuição da diversidade na
promoção de comunidades sustentáveis ".
Bloco Argentino: formado pelas fundações Arcor e Holcim e pela empresa Smurﬁt. Em 2019, foi realizada uma reportagem sobre Infância e seu meio.
Bloco Brasil: é composto pela Fundação Alphaville, Fundação André e Lucia Maggi, Fundação Otacílio Coser, Instituto Arcor Brasil, Instituto BRF, Instituto
Camargo Correa, Instituto Center Norte, Instituto Holcim, Instituto InterCement; Instituto Lina Galvani, Instituto Votorantim e Natura Cosméticos. Em 2019, o
Bloco Brasil realizou o XI Fórum Internacional da RedEAmérica, na cidade de Salvador, com o tema: “A contribuição da diversidade na promoção de comunidades sustentáveis ", com mais de 200 participantes.
Programa Empresa - Comunidad: busca avançar em direção a uma maior compreensão das contribuições que o setor empresarial pode fazer para cons-truir comunidades sustentáveis sob uma abordagem participativa e multidimensional.
RED NUESTRA CÓRDOBA: https://www.nuestracordoba.org.ar/ Nesse espaço apartidário, participam mais de 200 membros de 60 organizações sociais,
universidades, empresas, centros de pesquisa, escolas proﬁssionalizantes e cidadãos de Córdoba que aderiram à Carta de Princípios e Propósitos. Seu objetivo é a construção de uma cidade justa, Democrática e Sustentável, entendendo que para isso é necessário reconhecer e instalar na opinião pública e na
agenda do estado, os problemas que constituem obstáculos estruturais para a realização desse propósito. Para isso, monitora a situação da cidade e acompanha o Plano de Metas do governo municipal.
Em 2019, a Fundação Arcor apoiou o projeto "Somos parte: la construcción de los espacios públicos y la ciudad desde la niñez”, que promoveu o monitoramento cidadão por parte das crianças no uso dos espaços verdes da cidade na zona do Centro de Participación Comunal (CPC) da América Central na cidade
de Córdoba.
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UPPI, RED DE EMPRESAS UNIDAS POR LA INFANCIA http://www.uppi.cl: Essa iniciativa é uma aliança multissetorial liderada por empresas, cujo foco de
atuação está vinculado ao respeito, proteção e promoção dos direitos da criança e do adolescente. Durante 2019, a foi elaborada a “Nueva Herramienta de
Autodiagnóstico Empresarial: Empresa y Derechos de la Niñez”, que contou com o apoio técnico do Departamento de erradicación de trabajo infantil del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y del Diplomado de Niñez y Políticas Públicas da Universidad do Chile. Também foi lançado, em conjunto com o Sistema de
Protección Social Chile Crece Contigo, o catálogo de boas práticas empresariais "Cuando copiar es bueno", que coleta iniciativas de empresas que tenham realizado ações de reconciliação familiar e proﬁssional com impacto nas crianças. https://www.youtube.com/watch?v=Il0ZQ34ceKU
INSTITUTO ETHOS: link https://www.ethos.org.br/ O Instituto Arcor faz parte do Ethos - uma Organização da Sociedade Civil (OSC) de interesse público criada
em 1998 no Brasil, cuja missão é mobilizar, estimular e ajudar as empresas em sua gestão socialmente responsável.
GRUPO DE INSTITUTOS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS (GIFE): https://gife.org.br/ / É uma rede criada em 1995 no Brasil , que conta com 157 membros, incluindo
o Instituto Arcor Brasil, e busca gerar conhecimento sobre investimento social.
GRUPO DE FUNDACIONES Y EMPRESAS (GDFE) http://www.gdfe.org.ar : A GDFE é uma associação civil sem ﬁns lucrativos, composta por fundações e empresas, que promove o desenvolvimento de iniciativas de investimento social privado, e busca mobilizar recursos de forma estratégica e eﬁciente para o bem público, além de incentivar o exercício da Responsabilidade Social nas comunidades.
Em 2019, foram abordados três eixos: a perspectiva global, o papel das instituições na sociedade e o poder das pessoas como agentes de mudança. Foi implementado o Programa de Articulación Público Privada que chegou a 8 cidades; foram realizados dois cursos dos quais mais de 30 proﬁssionais de sustentabilidade participaram e mais de 50 artigos e entrevistas foram publicados.
Também foi realizada a Conferência Anual “De la competencia a la cooperación”, com a presença de 200 líderes institucionais das principais câmaras e associações empresariais do país.
RED NACIONAL PRIMERA INFANCIA: http://primeirainfancia.org.br/ Essa rede, composta por organizações da sociedade civil no Brasil, representantes do
Governo, do setor privado e de entidades multilaterais que trabalham para promover os direitos da infância, tem como missão promover a integração de políticas direcionadas a crianças de 0 a 6 anos. Conta com a participação de mais de 200 organizações de diferentes regiões do país, incluindo o Instituto Arcor Brasil.

Para obter mais informações sobre algum projeto ou programa apresentado neste Relatório de Atividades
Regional, envie um e-mail para: institutoarcorbrasil@arcor.com
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