
EDIÇÃO ESPECIAL



A preocupação social é essencial para qualquer 
empresa que deseja uma melhora significativa 
na sociedade. Foi com essa consciência, que a 
Record TV percebeu a importante missão de 
estar à frente na construção de um planeta 
melhor, e o quanto é importante, em nosso 
país, dar uma chance a quem mais precisa. 

A vontade de criar oportunidades, incentivar o 
voluntariado e divulgar boas práticas, já existen-
tes nos pilares da emissora, fez com que, em 
2005, a diretoria da Record TV criasse o Instituto 
Ressoar.

PROMOVENDO O BEM 
PARA UM FUTURO MELHOR



REALIZAÇÃO SUSTENTABILIDADE
RESPONSABILIDADE SOCIAL

O Ressoar Solidário da edição especial de 2020, 
vai contar com a parceria do projeto “Um Novo 
Olhar”. Assim, com próposito de fazer o bem e 
ajudar aqueles que mais precisam!



Hoje, mais de 1000 pessoas em situação de rua depedem da sua ajuda! O Instituto Ressoar com o 
Projeto Um Novo Olhar, sempre  buscando o bem ao próximo, antecipou a ação “Ressoar Solidário” 
do ano de 2020. Devido à pandemia do COVID19 e a situação atual do mundo, iremos iniciar arreca-
dações de kits de higiene pessoal e cuidados para os assistidos da Instituição Arsenal da Esperança.

É TEMPO DE FAZER A DIFERENÇA



Nesta edição do Ressoar Solidário 2020, iremos atender mais 
de 1000 pessoas que permanecem na Instituição Arsenal da 
Esperança durante 24 horas por dia, 7 dias da semana, que 
devido a crise da pandemia mundial, do COVID19, aumentou 
e hoje necessitam de auxilio para manter os cuidados e higiene 
pessoal do seus assistidos. 

AÇÃO RESSOAR SOLIDÁRIO

+1000
pessoas atendidas

24 HORAS
POR DIA 7 DIAS POR SEMANA



Diferente de todas edições anteriores do “Ressoar Solidário” e 
seguindo as orientações de saúde e prevenção da vida, toda 
nossa ação será voltada para doação, e você pode ser solidário 
e voluntário doando:

ITENS pARA DOAÇão

kits de higiene pessoal

álcool em gel (70%) 
 sabonete líquido

alimentos não perecíveis

COMO SER SOLIDÁRIO?



A equipe do Programa Ressoar irá 
cobrir as entregas expressivas, se-
guindo sempre todos os cuidados 
e prevenção de segurança e 
saúde, e após a pandemia, fare-
mos uma matéria sobre a doação 
com representantes da Instituição 
Arsenal de Esperança para agra-
decimento as pessoas e empresas 
que fizeram sua doação.

ALCANCE MÍDIA


