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1. MENSAGEM DA DIREÇÃO
1.1. Mensagem do Presidente do Conselho

Quando eu era criança, meu avô dizia: “na vida, se você
mantém a mão fechada, as oportunidades vêm e você
deixa escapar. Mas se tem a mão aberta, você agarra,
cresce e depois devolve parte à sociedade”.

Eu não entendia o significado das suas palavras, mas com o passar dos anos, seu
ensinamento passou a fazer sentido. Ele não falava apenas de ser empreendedor e
olhar para as oportunidades, ele falava sobretudo de fazer o bem. Fazer o bem constrói
pontes, fomenta a cooperação, traz benefícios e cria laços de confiança e proximidade
que dificilmente se quebram.
Levo este pensamento comigo desde então, no pessoal e nos negócios. Por isso, em
2019, criamos o Instituto Malwee para concentrar as ações que o Grupo Malwee vem
fazendo ao longo dos mais de 50 anos de história, focando na Infância e no Meio
Ambiente.
Idealizamos muitas ações e projetos, mas 2020 nos surpreendeu com o cenário de
pandemia. Naquele momento nos mobilizamos para ajudar a sociedade com doações
financeiras para compra e melhoria de estrutura de hospitais, doações de máscaras,
roupas e cestas básicas. E o Instituto Malwee teve papel fundamental para a
concretização destas ações, realizando ações próprias e a curadoria das doações do
Grupo Malwee. Um trabalho que estreitou laços com diversas instituições sérias e
comprometidas com o bem-estar de milhares de crianças e principalmente
conectando ainda mais o nosso negócio com #AtitudesdoBem.
E isso é só o começo! Temos muitos planos e queremos contribuir cada vez mais com
a sociedade, pois acreditamos que crescimento só tem sentido quando crescemos
juntos!
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1.2. Mensagem da Presidente do Instituto Malwee

Estou muito satisfeita com os resultados do primeiro ano de atividades do Instituto
Malwee. Desde final de 2019, quando iniciamos, nosso intuito sempre foi investir na
transformação social por meio de projetos relacionados à infância e ao meio ambiente,
aumentando cada vez mais o nosso impacto.

A responsabilidade social e ambiental sempre fez parte do jeito
de ser do Grupo Malwee. Mas esta pandemia nos mobilizou a
fazer ainda mais, nos unindo em uma rede de solidariedade.

O ano de 2020 foi intenso e desafiador para todos. Com o
surgimento da pandemia, tivemos que repensar muito rapidamente nossos planos e nossa
forma de atuar, adiando temporariamente alguns projetos para priorizarmos o
atendimento emergencial às famílias mais atingidas pela pandemia. Mesmo com essa
mudança de rumo realizamos e conquistamos muitos feitos. Redirecionamos recursos
para a doação de cestas básicas, assumimos a curadoria de todas as doações feitas pelo
Grupo Malwee e estabelecemos novas parcerias com entidades do terceiro setor em todo o
País.
Todas essas ações — e as próximas que virão — só são possíveis graças ao apoio do Grupo
Malwee e à rede de parceiros que o Instituto Malwee vem desenvolvendo neste breve
período desde a sua fundação. Fica aqui o nosso agradecimento a cada pessoa que
contribuiu para fazer esta corrente do bem crescer cada dia mais!
Mas não vamos parar por aí, queremos continuar aumentando cada vez mais nosso
impacto social, construindo novos laços com entidades e comunidades de todo o país e
fortalecendo ainda mais nossas raízes!
Neste documento, apresentamos todas as ações realizadas pelo Instituto Malwee em 2019
e 2020. Espero que aproveitem a leitura!
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2. O INSTITUTO MALWEE

O Instituto Malwee é uma associação sem fins lucrativos, criada
em outubro de 2019 para concentrar as ações socioambientais
que o Grupo Malwee vem fazendo ao longo dos mais de 50 anos
de história, com o desafio de aumentar seu impacto e alcance.
Agora, com o Instituto, o foco na Infância e no Meio Ambiente é
fortalecido e melhora-se a gestão e a transparência.

"Nosso objetivo não é simplesmente fazer doações, é fazer um
investimento na transformação social por meio de projetos
relacionados à infância e ao meio ambiente"
Diana Zerbini Martins, presidente do Instituto Malwee

2.1. Nosso Propósito
Inspirar uma transformação social por meio de atitudes do bem que promovam a
responsabilidade na relação com o meio ambiente e o cuidado com a infância.

2.2.Valores
Integridade
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comunidades.
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2.3.Objetivos Estratégicos
2.3.1. Impacto Social
Temos o objetivo de criar o maior impacto social e ambiental possível com os
recursos (financeiros e pessoais) disponíveis por meio de investimento social, nas
causas:
Meio Ambiente: Desenvolvendo ou apoiando projetos, OSCs e/ou Negócios
Sociais com capacitação (aceleração) e/ou doações diretas, priorizando os
seguintes objetivos de desenvolvimento Sustentável:

Infância: Priorizamos ações de investimento social (capacitação e apoio de
comunidades e entidades)
●

Focando em ações/projetos que tenham impacto mais significativo =
projetos que atendam a base das necessidades da pirâmide (Maslow):
✔

Necessidades Fisiológicas:
Alimento, roupa, repouso, Moradia

✔

Necessidades de Segurança:
Segurança do corpo, do emprego,
de recursos da moralidade, da
família, da saúde, da propriedade

●

Observado o foco acima, priorizando projetos que atendam maior número de
crianças ou com impacto mais significativo e/ou tenham potencial para serem
replicados/ampliados

Meio-Ambiente + Infância: Formar crianças e jovens para atuar como protagonistas
na superação de desafios socioambientais nas suas comunidades.

● Desenvolvendo ações/projetos que realizem atividades e formem crianças e
jovens para uma visão crítica sobre a realidade socioeconômica e ambiental
em que vivem, para torná-los protagonistas na busca de alternativas de
superação dos problemas em suas comunidades.
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2.3.2. Pessoas e Parcerias
●

Capacitar a equipe interna

●

Desenvolver parcerias duradouras

●

Inspirar e mobilizar os parceiros do Grupo Malwee, dando clareza dos propósitos do
Instituto e potencializando nosso impacto nas áreas foco

2.3.3. Visibilidade
Obter reconhecimento e visibilidade para as ações do Instituto

2.3.4. Sustentabilidade
Tornar-se autossustentável
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3. PRINCIPAIS RESULTADOS
AÇÕES DO INSTITUTO MALWEE (até dez/20)

+21.000

21

crianças

Entidades

impactadas pelo instituto.

beneficiadas pelas
campanhas desde 2019

+800
famílias
beneficiadas com cestas básicas
durante a pandemia

+R$950mil
investidos
em projetos e campanhas
desde 2019
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4. LINHA DO TEMPO

Criação do
Instituto Malwee

Campanha
#AtitudesdoBem

Doação para compra
de cestas básicas
(Aldeias Infantis SOS)

Curadoria das
doações do
Grupo Malwee
Campanha de
Crowdfunding

Apoio à
comunidade do
Alto da Boa Vista
de Pacajus/CE

Instituto Malwee
Acelera
Edição Infância

Ações do
Instituto Malwee

Curadoria das Doações
do Grupo Malwee
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Pandemia Covid19

5. REALIZAÇÕES DO INSTITUTO MALWE 2019/2020
5.1. Campanha #AtitudesdoBem
Com a assinatura ‘Bonito não é o que a gente veste, bonito é o que a gente faz’, a marca
Malwee lançou em 01/11/19, a campanha ‘#AtitudesdoBem 2019’. A proposta foi despertar no
consumidor o protagonismo de uma grande corrente do bem.
A participação era muito simples: na compra de qualquer peça Malwee, Malwee Kids ou
Malwee Liberta, das coleções de fim de ano de 2019, o consumidor cadastrava a etiqueta no
site da campanha e escolhia uma das OSCs pré-selecionadas para receber uma doação do
Instituto Malwee. Para definir quais instituições fariam parte da campanha o instituto
avaliou entidades de todo o Brasil que atuavam em causas relacionadas à infância, com
base em critérios de transparência, boa governança, potencial de impacto, financeiro e
comunicação.
Cada cadastro direcionava uma doação de R$ 30,00 para a OSC escolhida pelo consumidor.
Para conhecer cada uma e saber o que esse valor significa para elas, bastava entrar no site
da ação. Essa campanha e toda a curadoria das instituições foram realizadas pelo Instituto
Malwee em parceria com o Movimento Arredondar.
O número de doações realizadas era acompanhado, em tempo real, no site da campanha.
Participaram da ação todas as lojas Malwee e Malwee Kids, a loja on-line
(www.malwee.com.br) e os mais de 20 mil pontos de venda multimarcas das marcas
Malwee, Malwee Kids e Malwee Liberta em todo o Brasil.
Resultado da campanha:

28.675
Códigos
cadastrados

R$ 860.250
doados

20
OSCs

18.974
Crianças
impactadas
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Resumo das doações
CNPJ

Nome da Organização

Valor da
doação

Conheça a instituição

Instituto Canarinhos da
1

02.399.943/0001-64

Terra de Edu. Cultura e

R$ 15.150,00

https://www.canarinhos.org.br/

R$ 15.780,00

https://www.cidadaopromundo.org/

R$ 15.840,00

https://ocaescolacultural.org.br/

R$ 86.730,00

https://www.despertartrancoso.org.br/

R$ 35.730,00

http://www.escolapecirco.org.br/website/

R$ 36.570,00

http://www.terralivre.org.br/pt/

R$ 114.210,00

http://maternidadedecampinas.com.br/

R$ 128.550,00

https://www.vagalume.org.br/

R$ 16.890,00

http://www.fraternidadeemacao.org.br/organizacao/afaso/

R$ 14.970,00

http://www.promenorbaraogeraldo.org.br/

Esporte
2

07.615.127/0001-64

3

04.069.395/0001-30

4

14.947.507/0001-61

Associação Cidadão PróMundo
Oca Associação da Aldeia
de Carapicuíba
Associação Despertar
Trancoso
Grande Circo Arraial -

5

01.870.231/0001-19

Escola Pernambucana de

6

05.312.502/0001-71

Movimento Terra Livre

7

46.043.980/0001-00

8

04.711.157/0001-86

9

74.703.125/0001-14

10

51.887.131/0001-73

Circo
Hospital Maternidade de
Campinas
Associação Vaga Lume
Associação Famílias em
Solidariedade - AFASO
Sociedade Pró Menor
Barão Geraldo

11

04.172.671/0001-90

Ação Moradia

R$ 24.660,00

https://beta.acaomoradia.org.br/

12

49.637.556/0001-82

Lar Ternura

R$ 19.170,00

https://larternura.com.br/

13

05.332.435/0001-57

R$ 15.870,00

https://www.acesacapuava.com.br/

Ass. Cul. Ed. Social e Ass.
Capuava - A.C.E.S.A
Capuava
14

12.840.545/0001-95

Instituto Constelação

R$ 53.850,00

https://institutoconstelacao.org.br/

15

02.120.212/0001-38

Paulínia Racing Bicicross

R$ 14.820,00

https://pauliniabmx.com.br/

R$ 34.320,00

http://www.adevic.org.br/

R$ 29.280,00

https://abracidf.com/

R$ 61.740,00

https://www.aldeiasinfantis.org.br/

R$ 45.630,00

https://www.amajaraguadosul.com.br/

R$ 80.550,00

https://www.apaejaragua.com/

Ass. dos Deficientes
16

01.586.458/0001-37

Visuais de Canoas ADEVIC
ABRACI/DF – Ass. Bras. de

17

13.053.535/0001-72

Autismo, Comp. e
Intervenção

18

35.797.364/0012-81

Aldeias Infantis SOS Brasil
- Paraíba
Associação de Amigos do

19

79.378.188/0001-66

Autista – AMA Jaraguá do
Sul
Associação de Pais e

20

83.784.355/0001-46

Amigos Excepcionais APAE

Conheça as instituições:
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5.1.1. Instituto Canarinhos Da Terra Educação, Cultura E
Esporte
Atuação
Promove ações de responsabilidade social através da música e cultura para alunos entre
6 e 18 anos em parceria com a Unicamp e escolas públicas. O projeto atua no
desenvolvimento social e escolar de jovens e crianças, utilizando a música para ensinar
valores como: respeito, solidariedade, perseverança e acolhimento.

Cultura, Esporte e
Educação

820 crianças
atendidas

Campinas/SP

Prestação de contas
Os recursos compuseram parte do custeio da equipe técnica e administrativa, assim
como de despesas operacionais do Instituto. Foram implantadas oficinas e aulas de
técnica vocal, teoria musical, sofejo, leitura rítmica e repertório para dois grupos no
programa Escola Coral com cerca de 100 alunos. Foram implantadas oficinas de leitura
rítmica, repertório e musicalização infantil para 19 grupos do Programa Música e Cultura
na Escola em 4 escolas públicas de Campinas e Paulínia com mais 890 alunos.

505 códigos cadastrados

R$ 15.150,00 doados
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5.1.2. Associação Cidadão Pró-Mundo
Atuação
A Cidadão Pró-Mundo promove oportunidade de inserção e integração social no Brasil,
por meio do ensino de inglês. Foi classificada pelo Instituto Doar como uma das 100
Melhores ONGs do Brasil em 2019, sendo considerada a maior e mais bem estruturada
OSC de ensino de inglês do país.

Cultura, Esporte e
Educação

2.500 crianças
atendidas

São Paulo/SP

Prestação de contas
A doação contribuiu para a contratação de uma gestora pedagógica para o principal
projeto da associação: um curso de 5 anos de duração que atende 2.400 alunos a cada
semestre.

526 códigos cadastrados

R$ 15.780,00 doados
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5.1.3. Oca Associação Da Aldeia De Carapicuíba
Atuação
A Oca promove arte e cultura brasileira através da educação integral de crianças e
adolescentes. A missão da OCA é formar indivíduos que cuidam de si, do outro e do seu
entorno, a partir do diálogo entre a OSC, a comunidade, as famílias das crianças
atendidas e a escola.

Educação, Cultura
e Arte

160 crianças
atendidas

Carapicuíba/SP

Prestação de contas
Os recursos foram utilizados na manutenção de atividades presenciais, incluindo eventos
promovendo cultura e educação e diversas atividades de dança, música, capoeira, artes,
marcenaria, cinema, fotografia e acompanhamento escolar. Também foram realizadas
atividades virtuais diárias para os alunos a partir de março, e a extensão das ações
emergenciais para um maior número de famílias devido à pandemia.

528 códigos cadastrados

R$ 15.840,00 doados
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5.1.4. Associação Despertar Trancoso
Atuação
Essa associação defende as práticas do turismo sustentável para preservar o patrimônio
natural e histórico de Trancoso. Para isso, atua há 10 anos em Trancoso - BA e
comunidades vizinhas em 5 núcleos: turismo sustentável; educação ambiental; arte e
cultura; comunicação e tecnologia e esportes.

Cultura, Esporte e
Educação

152 crianças
atendidas

Porto Seguro/BA

Prestação de contas
Os recursos doados pelo Instituto Malwee foram utilizados para manutenção de salário
de profissionais atuantes no período de isolamento social, aquisição de materiais
escolares, e para iniciar a construção de uma sede própria em Sapirara/BA, mantendo-se
assim as atividades para as crianças da comunidade.

2.891 códigos cadastrados

R$ 86.730,00 doados
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5.1.5. Grande Circo Arraial - Escola Pernambucana De
Circo
Atuação
Essa OSC traz atividades lúdicas e sócio pedagógicas para crianças, adolescentes e
jovens com o objetivo de trabalhar com elas temas como: identidade cultural e valores
de cidadania.

Cultura, Esporte e
Educação

100 crianças
atendidas

Recife/PE

Prestação de contas
O valor da doação foi utilizado para a realização dos pagamentos dos educadores e
monitores da instituição, e também de serviços como internet, energia, água e seguro,
possibilitando assim a continuidade das atividades promovidas para as crianças.

1.191 códigos cadastrados

R$ 35.730,00 doados
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5.1.6. Movimento Terra Livre
Atuação
O Terra Livre dedica-se à garantia dos direitos de crianças e adolescentes,
proporcionando mais oportunidades de cuidado e educação para crianças e
adolescentes em situação de risco no município de Aparecida de Goiânia, Goiás.
Também atua na conscientização de jovens privilegiados para estimular e sensibilizar
suas capacidades altruístas, trabalhando assim na formação de mais agentes de
transformação para uma sociedade mais humana e participativa.

Cultura, Esporte e
Educação

95 crianças
atendidas

Aparecida de
Goiânia/GO

Prestação de contas
Com o dinheiro da doação, foram compradas e distribuídas 142 cestas básicas para
auxiliar as famílias atendidas pela OSC. Além disso, o recurso foi utilizado para realizar o
pagamento dos funcionários, possibilitando a continuidade dos serviços prestados às
crianças virtualmente durante a pandemia.

1.219 códigos cadastrados

R$ 36.570,00 doados
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5.1.7. Hospital Maternidade De Campinas
Atuação
Hospital filantrópico, referência no atendimento materno infantil e UTI Neonatal. É a
maior maternidade no interior do país em números de nascimentos, com
aproximadamente 1.000 nascimentos por mês, sendo que 10% desse número são bebês
que tem algum tipo de intercorrência e necessitam de atendimento em UTI Neonatal. O
Hospital é centenário e tem representatividade nacional, atende os 20 municípios da
Região Metropolitana de Campinas, composta por cerca de 3,8 milhões de habitantes.

Saúde e Nutrição

1.000 crianças
atendidas

Campinas/SP

Prestação de contas
A doação foi utilizada para a aquisição de equipamentos hospitalares e portas
automatizadas para os setores de UTI Neonatal e Centro Cirúrgico.

13.807 códigos cadastrados

R$ 114.210,00 doados
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5.1.8. Associação Vaga Lume
Atuação
A Vaga Lume é uma organização social que já impactou mais de 100 mil crianças e
adolescentes na Amazônia. Desde 2001, desenvolve projetos de incentivo à leitura a
partir da gestão de bibliotecas comunitárias em comunidades rurais da região. Também
promove intercâmbios culturais entre jovens do Sudeste e da região amazônica a fim de
difundir a empatia e o respeito à diversidade cultural.

Educação, Cultura e
Esporte

14.935 crianças
atendidas

São Paulo/SP

Prestação de contas
Foram realizadas ações de apoio humanitário para as 86 comunidades atendidas. O
recurso foi direcionado principalmente para suporte em custos logísticos dos materiais
doados, e para desenvolvimento da Ação Barreira, que consiste na compra de materiais
de proteção pessoal (como luvas, termômetros, álcool gel, etc.) e formulação de
materiais de comunicação e conscientização (como banners, faixas, livreto educativo,
etc.) para conscientizar e proteger as comunidades, tanto de moradores locais quanto de
pessoas externas.

4.285 códigos cadastrados

R$ 128.550,00 doados
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5.1.9. Associação Famílias Em Solidariedade – Afaso
Atuação
Essa OSC atende diariamente 102 crianças e adolescentes no contraturno escolar,
promovendo oficinas de artesanato, formação humana e cidadã, esporte, informática,
música, percussão e taekwondo. Também oferece atendimento técnico e alimentação
balanceada para os participantes.

Assistência Social, Inclusão e
Acessibilidade

102 crianças
atendidas

Porto Alegre/RS

Prestação de contas
Os recursos foram utilizados na compra de diversos materiais necessários, como
cadeiras, caixas de som, projetor e microfones. Também foram realizadas obras como a
reforma de banheiros e conserto do encanamento, a pintura da quadra esportiva e
instalação de tabelas de basquete, a pintura de amarelinhas, a construção de um
pequeno jardim, a instalação de um corrimão, a impermeabilização de paredes, entre
outras ações.

563 códigos cadastrados

R$ 16.890,00 doados
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5.1.10.

Sociedade Pró Menor Barão Geraldo

Atuação
Essa OSC tem o objetivo de acolher as crianças de Barão Geraldo e região, após o período
escolar, oferecendo um espaço seguro com atividades esportivas, lúdicas e recreativas. O
trabalho da OSC visa o crescimento pessoal e social das crianças e adolescentes
atendidos, bem como o de seus familiares.

Cultura e Esporte

90 crianças
atendidas

Campinas/SP

Prestação de contas
Com os recursos da doação, foi desenvolvida a oficina de robótica e realizada a
manutenção da instalação elétrica dos computadores na sala de informática. No período
de pandemia, foram adquiridas e distribuídas cestas básicas com kit de higiene e
limpeza para as famílias das 90 crianças atendidas.

499 códigos cadastrados

R$ 14.970,00 doados
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5.1.11.Ação Moradia
Atuação
A Ação Moradia promove educação e cultura para famílias em situação de
vulnerabilidade social da região do Grande Morumbi em Uberlândia. Ela realiza oficinas
no contraturno escolar para crianças e promove capacitação profissional para jovens e
adultos.

Cultura e Esporte

252 crianças
atendidas

Uberlândia/MG

Prestação de contas
Foi realizada a construção do Playground Infantil, comprando um parquinho e
construindo a Praça D’água, um espaço seguro que promove o desenvolvimento físico,
psicomotor e emocional das crianças e adolescentes que participam do projeto
Formação Infantil. Também foram adquiridos dois climatizadores para melhorar o clima
quente das salas, além da compra de uma lavadora de alta pressão para facilitar a
limpeza dos espaços onde concentram o maior número de atividades e circulação de
pessoas.

822 códigos cadastrados

R$ 24.660,00 doados
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5.1.12.

Lar Ternura

Atuação
O Lar Ternura atende 90 crianças de baixa renda de 3 até 6 anos de idade em período
integral, desenvolvendo projetos de escrita e leitura, alimentação saudável e educação
ambiental. O objetivo do Lar ternura é proporcionar às crianças condições para uma
educação com valores humanos, éticos, solidários e sustentáveis.

Educação

90 crianças
atendidas

Campinas/SP

Prestação de contas
Com a pandemia, parte dos recursos foi utilizada para a compra de cestas básicas
durante a pandemia do COVID-19 para todas as famílias atendidas pela instituição.
A doação também possibilitou a implementação de diversas outras manutenções, como
a da área verde de parque das crianças e da horta, a manutenção do telhado, a
instalação de ar condicionado, a compra do relógio ponto, a manutenção geral do
quiosque e instalação de mais câmeras nas dependências da instituição.

639 códigos cadastrados

R$ 19.170,00 doados
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5.1.13.

Associação Cultural Educacional Social E

Assistencial Capuava - A.C.E.S.A Capuava
Atuação
Essa é uma entidade sem fins lucrativos que atende crianças, jovens e adultos com
deficiência. Seu principal objetivo é o desenvolvimento das potencialidades humanas,
através de atendimentos nos setores: saúde, educação, esporte, assistência social e
cultura.

Inclusão e Acessibilidade,
Saúde e Nutrição

27 crianças
atendidas

Valinhos/SP

Prestação de contas
Os recursos da doação possibilitaram a execução do projeto hidroterapia, que promove
exercícios terapêuticos em piscina termo-aquecida para pessoas com deficiência,
utilizando o meio líquido para maior mobilização e independência, ajudando a
desenvolver as habilidades corporais e motoras. O espaço reformado viabilizará em torno
de 400 atendimentos anuais de hidroterapia, que promove a melhora da autoestima e
relações sociais, contribuindo para a inclusão social de pessoas com deficiência.

529 códigos cadastrados

R$ 15.870,00 doados
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5.1.14.

Instituto Constelação

Atuação
É uma OSC que atende crianças e adolescentes em situação de extrema pobreza no
contraturno escolar, visando proporcionar saúde, educação, esportes e lazer. Além disso,
oferece duas refeições por dia para cada criança atendida.

Educação e Assistência Social

52 crianças
atendidas

Recife/PE

Prestação de contas
O valor da doação foi utilizado para realizar o pagamento dos salários dos funcionários da
OSC, para que os mesmos pudessem continuar com o atendimento às crianças durante
a pandemia.

1.795 códigos cadastrados

R$ 53.850,00 doados
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5.1.15.

Paulínia Racing Bicicross

Atuação
Essa OSC forma cidadãos e atletas dentro e fora das pistas através do bicicross/BMX.
Atualmente, a OSC trabalha com cerca de 240 crianças e jovens em dinâmicas
educacionais e práticas esportivas.

Cultura e Esporte

200 crianças
atendidas

Paulínia/SP

Prestação de contas
Os recursos da doação foram utilizados para a realização da Copa Esportiva, que visa
testar os treinamentos e todos os ensinamentos dos alunos da Escola de Bicicross.

494 códigos cadastrados

R$ 14.820,00 doados
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5.1.16.

Associação Dos Deficientes Visuais De Canoas -

Adevic
Atuação
A ADEVIC realiza mais de 600 atendimentos mensais para crianças, jovens e adultos
portadores de deficiência visual, múltipla e autismo. É a única associação na região de
Porto Alegre que realiza esse tipo de atendimento especializado.

Inclusão e Acessibilidade

40 crianças
atendidas

Canoas/RS

Prestação de contas
A doação possibilitou a realização de ações que transformaram a estrutura física da
organização, com a revitalização da fachada, reforma e pintura externa e interna de
todas as salas, aquisição de móveis e de computadores para o laboratório de informática
e aquisição de cestas básicas e kits de higiene doados para 160 famílias. Além disso,
ajudou na manutenção dos profissionais, neste período de incertezas e insegurança.

1.144 códigos cadastrados

R$ 34.320,00 doados
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5.1.17.

Abraci/Df - Associação Brasileira De Autismo,

Comportamento E Intervenção
Atuação
A OSC oferece terapia psicológica e musicalização para pessoas com autismo, a fim de
melhorar a interação social, a comunicação funcional e diminuir comportamentos
inadequados. Essa é uma associação de pais de crianças e adolescentes autistas que
residem no DF e região.

Inclusão e Acessibilidade,
Saúde e Nutrição

60 crianças
atendidas

Brasília/DF

Prestação de contas
O valor foi utilizado em obras para a readequação do espaço e móveis para o número de
crianças atendidas atualmente. Também foram adquiridos materiais de proteção como
máscaras, dispenser de álcool em gel para as famílias atendidas e para a equipe técnica
e administrativa. Além disso, foram adquiridos itens alimentícios para montagem de
cestas básicas.
O restante do valor está destinado à finalização da reforma do parquinho e à adequação
de espaço físico em sede futura, previstos para acontecer em outubro.

976 códigos cadastrados

R$ 29.280,00 doados
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5.1.18.

Aldeias Infantis SOS Brasil - Paraíba

Atuação
A Aldeias Infantis SOS Brasil de João Pessoa trabalha em defesa dos direitos de crianças
e adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social. A atuação tem
como princípio que não basta trabalhar somente a criança, faz-se necessário desenvolver
a família e a comunidade e que é possível mudar o destino delas.

Educação e Assistência
Social

230 crianças
atendidas

João Pessoa/PB

Prestação de contas
A doação do Instituto Malwee possibilitou a realização do Projeto Com Vivência, cujo
objetivo é promover ações educativas que favoreçam o fortalecimento das famílias de
crianças e adolescentes em condição básica e de alta complexidade neste cenário de
pandemia. O propósito do projeto é promover ações integradas de protagonismo,
estímulo ao gosto e domínio de linguagens artísticas e literárias, assim como promover o
fortalecimento biopsicosocial de 35 famílias participantes que apresentam maiores
índices de vulnerabilidade.

2.058 códigos cadastrados

R$ 61.740,00 doados
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5.1.19.

Associação De Amigos Do Autista - AMA

Atuação
A associação tem o objetivo de oferecer uma vida digna para as pessoas com autismo
proporcionando lazer, integração social, profissional e apoio aos familiares. Essa
instituição também promove e incentiva pesquisas sobre autismo.

Educação, Inclusão e
Acessibilidade

108 crianças
atendidas

Jaraguá do Sul/SC

Prestação de contas
Com os recursos recebidos, foram realizadas diferentes obras de reforma do ambiente
externo e interno, como a instalação de grama sintética, reforma do parquinho, pintura
interna, finalização do elevador e compra de um ar-condicionado para ajudar no
conforto dos atendidos. Além disso, o dinheiro foi usado para a manutenção do salário
dos funcionários, possibilitando a continuidade do atendimento às crianças.

1.521 códigos cadastrados

R$ 45.630,00 doados
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5.1.20.

Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais

- Apae
Atuação
É uma associação civil beneficente que atua com assistência social, educação e saúde
para crianças com atraso no desenvolvimento, pessoas com deficiência intelectual e
transtornos do espectro autista.

Inclusão e Acessibilidade,
Cultura e Esporte

520 crianças
atendidas

Jaraguá do Sul/SC

Prestação de contas
Com os recursos recebidos, o espaço que era utilizado para atendimento de hidroterapia
foi transformado no Centro de Reabilitação Atitudes Bem, para atendimento de
fisioterapia com técnicas modernas.

2.685 códigos cadastrados

R$ 80.550,00 doados
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5.2.Apoio ao Instituto Curumim (Ciec Paulo Freire)
Em 2019 o Grupo Malwee inaugurou o novo escritório em São Paulo. Além de ser um
escritório sustentável (com iluminação ecoeficiente e zero geração de resíduos
descartáveis), o grupo quis reforçar ainda mais a sua e essência: ser um grupo de
Empresas do Bem. Por isso, ao invés de comemorar o dia com uma festa de
inauguração, decidiu transferir os recursos para fazer uma Atitude do Bem.
A instituição escolhida como beneficiária desta ação foi o Instituto Curumim (Ciec Paulo
Freire CNPJ 08.492.711/0001-32), de São Paulo/SP. A casa cuida de crianças que estão sob
medida de proteção ou em situação de risco. O Grupo Malwee realizou a doação de
peças de roupas e doações em dinheiro no valor de R$ 4.200,00 e o Instituto Malwee
vem realizando doações mensais de R$ 700,00 desde de fevereiro de 2020, contribuindo
para o pagamento do aluguel da sede da instituição, e se comprometeu a manter estas
doações até julho de 2021.

5.3.Ações Covid-19
5.3.1. Doações de Cestas Básicas
No cenário de pandemia do Covid-19, observamos que a necessidade do isolamento
social tirou milhões de alunos das escolas, deixando-os sem acesso à merenda escolar,
que para muitas crianças era a garantia de uma refeição diária. Por esse motivo o
Instituto Malwee se uniu à Aldeias Infantis SOS Brasil (CNPJ 35.797.364/0012-81) para
combater o grave quadro de insegurança alimentar gerado pela pandemia.
O Instituto fez uma doação emergencial à instituição no valor de R$ 67.500,00 para a
compra de 338 cestas básicas* que foram destinadas as seguintes localidades:
●

Caicó/RN – 70 famílias

●

Mossoró/RN – 30 famílias

●

João Pessoa/PA – 80 famílias

●

Recife/PE – 158 famílias

* o valor aproximado de R$200 por cesta básica foi determinado pelas localidades como suficiente para
alimentação básica de uma família de 4 pessoas.
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5.3.2. Campanha de Crowdfunding
Além da doação direta de cestas básicas para o Aldeias Infantis SOS Brasil, o Instituto
Malwee realizou, de 17 de junho a 14 de setembro, a campanha de financiamento
coletivo “Comida na Mesa é Atitude do Bem”, para arrecadar fundos para a compra de
cestas básicas para crianças cujas famílias estavam em situação de insegurança
alimentar. Com as aulas suspensas e sem merenda, muitas crianças estavam com sua
nutrição comprometida.
A cada R$ 1,00 arrecadado pela campanha, o Instituto Malwee doou mais R$ 1,00. O
montante foi revertido em itens e mantimentos para proporcionar segurança alimentar
para milhares de famílias de todo o Brasil, atendidas pela organização social Aldeias
Infantis SOS Brasil e pelo projeto Orgânico Solidário.
Para participar, bastava entrar no link
https://www.kickante.com.br/campanhas/instituto-malwee-atitudes-do-bem e realizar a
doação online. O valor arrecadado chegou a R$ 20.210,00 e o Instituto Malwee dobrou esse
valor, doando um total de R$ 40.420,00.

Ajuda para geração de trabalho e renda e incentivo à agricultura orgânica e sustentável
Além da doação de alimentos, a campanha Comida na Mesa é Atitude do Bem
contribuiu com a geração de renda, pois o projeto social Orgânico Solidário adquiriu os
alimentos de uma rede de agricultores orgânicos, que também sofreram o impacto da
crise econômica. Desta forma, o projeto, além de destinar alimentos frescos e saudáveis,
em complemento à cesta básica tradicional, visou estimular os produtores rurais ligados
a uma agricultura orgânica e sustentável a manterem suas fontes de trabalho e renda.
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Comida na Mesa é Atitude do Bem

Instituições apoiadas

Famílias atendidas

2

281

Pessoas beneficiadas
com a doação

Pessoas beneficiadas com
a geração de renda

Cestas orgânicas

Cerca de 1924*

Cerca de 70*

450

Cartões alimentação

Arrecadação de

Montante final doado
pelo Instituto

131

R$ 20.210,00

R$ 40.420,00

Período da campanha

17/06 a 14/09/20

*Baseado em um número médio de 4 pessoas por família
**Tomando como base 6 Unidades Familiares de Produção Agrícola (UFP). Cada UFP rural é composta por no mínimo 1 família, sendo que
cada entrega de cestas pode envolver 2 à 4 UFPs

Resumo das doações
DADOS DOS VALORES
Período da campanha

17/06 a 14/09/20

Arrecadação do público

R$ 20.210,00

Valor líquido recebido pelo Instituto Malwee

R$ 18.891,35

Custo da Campanha (% Kickante)

R$ 1.318,65

Valor doado pelo Instituto Malwee (recursos próprios)

R$ 21.528,65

Montante final que foi doado

R$ 40.420,00

Instituições apoiadas
CNPJ

Nome da Organização

Valor da doação

Conheça a instituição

1

35.797.364/0012-81

Aldeias Infantis SOS Brasil

R$ 20.210,00

https://www.aldeiasinfantis.org.br/

2

09.607.915/0001-34

R$ 20.210,00

https://organicosolidario.org/

Sitawi gestora do Fundo Projeto
Orgânico Solidário
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Conheça as instituições:

5.3.2.1. Aldeias SOS Brasil
Atuação
Como organização humanitária global, líder em cuidado infantil direto, a Aldeias
Infantis SOS Brasil (SOS Children’s Villages International) atua no país há 53 anos,
onde cuida de crianças, fortalece famílias, dá resposta a situações de emergência e
advoga pelo direito de viver em família e comunidade.

Acolhimento de crianças,
fortalecimento de vínculos
familiares, educação, lazer,
geração de renda e
empregabilidade

2.800 crianças
atendidas

31 localidades de
Norte ao Sul do Brasil

Prestação de Contas
As doações contribuíram para a Campanha #SOSPrecisamosContinuar, neste
momento de emergência social causado pela pandemia. A Instituição criou um
Fundo de Emergência Humanitária, para arrecadação de recursos financeiros e
materiais. Com a contribuição na Campanha de Crowdfunding realizada pelo
Instituto Malwee, o fundo de emergência conseguiu distribuir cartões alimentação
para 131 famílias no valor médio de R$ 150,00.

Cartões alimentação distribuídos
para 131 famílias

R$ 20.210,00
destinado

35

5.3.2.2. Orgânico Solidário
Atuação
O projeto Orgânico Solidário é uma iniciativa socioambiental, sem fins lucrativos, que
por meio de doações arrecadadas em sua plataforma online faz a compra de frutas
legumes e verduras de produtores rurais orgânicos e leva esses alimentos frescos e
saudáveis para famílias em situação de vulnerabilidade social nos estados de RJ, SP,
SC e PR. É organizado sob a forma de um fundo filantrópico gerido pela SITAWI
Finanças do Bem.

Democratização do acesso a
alimentação orgânica a
famílias em situação de
vulnerabilidade social,
concomitante à geração de
renda para produtores rurais
orgânicos

3.000 crianças
atendidas

Rio de Janeiro (e Grande
Rio), São Paulo (e Grande
São Paulo), Florianópolis (e
Grande Florianópolis),
Piedade-SP, CarapicuibaSP, Maringá-PR.

Prestação de Contas
Com a contribuição na Campanha de Crowdfunding realizada pelo Instituto Malwee,
o projeto conseguiu distribuir 450 cestas no valor de R$ 45,00 cada uma, contendo
frutas, legumes e verduras orgânicas para famílias em situação de vulnerabilidade
social na Grande Florianópolis (Morro Mocotó, Vila União, Morro do Horácio, Monte
Serrat, Nova Descoberta, Chico Mendes, Morro da Mariquinha, Morro da Caixa, Novo
Horizonte) e São Paulo (União de Vila Nova, Jardim Colombo/Paraisópolis).

450 cestas contendo Frutas,
Legumes e Verduras orgânicas

R$ 20.210,00
destinado
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5.4.

Projeto Instituto Malwee Acelera

Assim como existem diversos programas de aceleração para empresas das mais diversas
áreas de atuação, queremos oferecer esse modelo também para as OSCs. Contribuir para
sua profissionalização, autoconhecimento, comunicação, sustentabilidade financeira e
planejamento correto para “vender” o bem social de cada uma delas, vai contribuir para
aumentar o impacto social e alcance de seus projetos e ações.
Por isso, um dos objetivos do Instituto Malwee é tornar-se uma aceleradora de entidades
que já desenvolvem projetos relacionados à infância. Com este intuito, para promover a
sustentabilidade e o protagonismo das Organizações da Sociedade Civil, o Instituto Malwee,
em parceria com a Phomenta, lançou em novembro de 2020 um edital para o Programa
Instituto Malwee Acelera - edição infância. Organizações de todo o Brasil que atuam com a
infância puderam se inscrever, gratuitamente, no site
https://institutomalwee.phomenta.com.br/ para participar do programa de aceleração. No
total, 706 instituições de 306 cidades diferentes do Brasil participaram do processo seletivo.
Durante cinco meses (de março a julho de 2021), as 10 organizações selecionadas
participarão de encontros virtuais dinâmicos, atividades práticas e assessorias individuais,
onde terão contato com diversas ferramentas para melhorarem e inovarem as práticas de
gestão. Ao final do programa, as organizações terão a oportunidade de participar do
processo de diagnóstico para obtenção da certificação Phomenta, única certificadora
brasileira que faz parte do comitê internacional ICFO (International Committee on
Fundraising Organizations)
Alguns dos temas que serão desenvolvidos são: gestão ágil, voluntariado estratégico,
inovação e novos formatos de captação de recursos. Apesar do programa ser 100% online,
são criados momentos para troca de experiência entre todos os participantes.
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5.5.Projeto Economia Circular
Outro objetivo estratégico do Instituto Malwee é realizar e/ou apoiar projetos ambientais,
priorizando ações de impacto no setor têxtil e também relacionados aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU: 6 - Água potável e saneamento, 12 – Consumo e
produção responsáveis e 13 – Ação contra o aquecimento global.
Desta forma, para redirecionar os resíduos têxteis oriundos da produção do Grupo Malwee, o
Instituto Malwee iniciou em 2020, o planejamento do projeto de Economia Circular
(relacionado ao ODS 12), que tem como objetivo o reaproveitamento dos resíduos de corte
da indústria têxtil com menor impacto ambiental. O projeto terá ainda impactos sociais
mediante a geração renda com a venda de produtos produzidos com estes resíduos. O
principal público beneficiário deste projeto, serão mães de crianças em situação de
vulnerabilidade. Estas mulheres participarão de uma jornada de formação empreendedora
com aulas Moda, Corte, Costura, Marketing, Vendas entre outros. Além disso, receberão
também gratuitamente os tecidos utilizado como matéria prima para confecção dos
produtos. Desta forma, o projeto contribuirá também para a redução da desigualdade (ODS
1 - Erradicação da pobreza, ODS 08 – Trabalho descente e crescimento econômico e ODS 10
– Redução das desigualdades).

5.6.

Projeto de Voluntariado Corporativo

O Instituto Malwee foi criado para concentrar as ações socioambientais que o Grupo Malwee
vem fazendo ao longo dos mais de 50 anos de história, com o desafio de aumentar o
impacto e o alcance destas ações.
Um dos projetos que será executado em 2021, é a oficialização do Programa de Voluntariado
do Grupo Malwee com o objetivo de estruturar, fortalecer e obter maior impacto e alcance
nas ações de voluntariado. As atividades iniciaram com a participação do Grupo e do
Instituto Malwee no Núcleo de Voluntariado Corporativo da ACIJS de Jaraguá do Sul/SC que
tem o intuito de promover o desenvolvimento do voluntariado empresarial como estratégia
para o fortalecimento dos valores organizacionais, criação de uma cultura cidadã e
valorização do colaborador como protagonista nas ações voluntárias.
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6. CURADORIA DAS AÇÕES DO GRUPO MALWE 2019/2020
Mesmo antes da criação do Instituto, o Grupo Malwee já realizava inúmeros projetos e
iniciativas sociais e ambientais, incluindo doações para hospitais, OSCs, preservação de
espaços naturais e investimento constantes em tecnologia para assegurar a
sustentabilidade de suas atividades. O olhar atento às necessidades da comunidade
sempre fez parte dos valores do Grupo Malwee.
Com a pandemia do coronavírus e todas as dificuldades que ela tem causado à população,
o Grupo Malwee assumiu o papel de apoio no combate aos efeitos das crises econômica e
sanitária. Impulsionado pela vontade de superar os momentos difíceis e fortalecer sua
relação com a sociedade, o grupo se transformou em uma plataforma de iniciativas
socioeconômicas, com atuação em diversas frentes em todo o Brasil e o Instituto Malwee
atuou realizando a curadoria destas ações. Desde o início da pandemia, o Grupo Malwee
doou o equivalente a R$ 20 milhões, entre contribuições financeiras diretas e doações de
roupas, máscaras e cestas básicas.

6.1. Doações de cestas básicas
Mantendo o compromisso com a segurança alimentar de crianças e suas famílias, o
Grupo Malwee também se juntou ao Instituto Malwee no compromisso de doação
de Cestas Básicas, através de uma campanha de Marketing Relacionado à Causa.
Para essa finalidade, o Grupo Malwee reverteu 10% da receita líquida de máscaras, 5%
da receita líquida com outros produtos e 50% do lucro da linha Protege das vendas
pelo site www.malwee.com.br para instituições que foram selecionadas pelo Instituto
Malwee, com o objetivo que estes recursos fossem utilizados para a compra de
cestas básicas ou vales refeição entregues a famílias em situação de insegurança
alimentar.

Resumo das doações
Vendas

Valor repassado

Abril

R$ 28.084,22

159 cartões Vale Refeição

Maio

R$ 40.605,84

230 cartões Vale Refeição

Junho

R$ 1.412,26

Julho

R$ 15.121,00

86 cartões Vale Refeição

R$ 9.952,00

56 cartões Vale Refeição

Agosto

R$ 11.000,00

Setembro

R$ 8.856,00

Outubro

R$ 5.676,00

Novembro

R$ 9.952,00

Instituição

Aldeias Infantis SOS

Cieds para repasse para a
comunidade Alto da Boa
Vista de Pacajus/CE

Valor revertido em

8 cartões Vale Refeição

220 cestas básicas
180 cestas básicas
110 cestas básicas
180 cestas básicas

TOTAL
539
CARTÕES
VALE
REFEIÇÃO

675
CESTAS
BÁSICAS*
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Cestas Básicas doadas

Conheça as entidades que foram responsáveis pela distribuição das cestas básicas e
vales refeição:

6.1.1. Aldeias SOS Brasil
Atuação
Como organização humanitária global, líder em cuidado infantil direto, a Aldeias
Infantis SOS Brasil (SOS Children’s Villages International) atua no país há 53 anos, onde
cuida de crianças, fortalece famílias, dá resposta a situações de emergência e advoga
pelo direito de viver em família e comunidade.

Acolhimento de crianças, fortalecimento de
vínculos familiares, educação, lazer, geração
de renda e empregabilidade

2.800 crianças
atendidas

31 localidades de
Norte ao Sul do Brasil

Prestação de Contas
As doações contribuíram para a Campanha #SOSPrecisamosContinuar, neste
momento de emergência social causado pela pandemia. A Instituição criou um Fundo
de Emergência Humanitária, para arrecadação de recursos financeiros e materiais.
Com a contribuição a instituição conseguiu destinar 539 cartões vale refeição.

539 cartões alimentação
distribuídos

R$ 95.175,32
destinado
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6.1.2. Cieds
Atuação
O CIEDS - Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável,
é uma instituição social sem fins lucrativos e filantrópica que promove soluções sociais
que geram mais renda, mais saúde, melhor educação, maior confiança no futuro e,
acima de tudo, prosperidade. Fazendo tudo isso, construimos redes de parceiros
estratégicos comprometidos com um Brasil melhor para todos.

Inclusão social e bem-estar,
Engajamento comunitário,
Empreendedorismo e
Educação.

Presente em 17 estados do
Brasil, com escritórios no
Ceará, Espírito Santo, Rio de
Janeiro e São Paulo.

Prestação de Contas
Com o apoio da campanha de Marketing Relacionado à Causa, o Instituto Malwee
identificou com o CIEDS, a Maloca dos Brilhantes e o grupo de voluntários Reino
Evangelizar, 65 famílias da comunidade Alto da Boa Vista de Pacajus/CE, que
vivem no entorno de um lixão e se encontram em situações de vulnerabilidade
social. Até dezembro de 2020 o montante doado foi de mais de R$ 35 mil que vai
garantiu a entrega de cestas quinzenalmente até o mês de março de 2021, para
todas as famílias beneficiadas.

675 cestas básicas

R$ 45.436,00
destinado
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6.2.

Doações diretas para hospitais

Entre os beneficiados estão os hospitais públicos do Estado de São Paulo/SP, que recebeu
R$ 170 mil para a compra de equipamentos através da instituição Comunitas, e o Hospital
e Maternidade Jaraguá, em Jaraguá do Sul/SC, que recebeu R$ 145 mil para a ampliação
de 10 leitos de UTI, para atender casos de Covid-19 e mais R$ 1 milhão para a reforma da ala
infantil do hospital.
Hospitais de São Paulo/SP

https://www.facebook.com/ComunitasBR/photos/3200981349940481

https://www.comunitas.org/comunitas-organiza-acao-quebusca-instalar-300-novas-utis-no-estado-de-sao-paulo/

Hospitais de Jaraguá do Sul/SC

https://fb.watch/3rSTR3yKS9/

https://www.sc.gov.br/noticias/temas/saude/secretario-da-saude-participa-de-inauguracao-de-nova-alade-maternidade-do-hospital-jaragua
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6.3.

Doações de máscaras e jalecos

Tão importante quanto atuar de forma proativa nas campanhas e doações é
identificar e colaborar com iniciativas de outras instituições que propagam o bem.
Desde o início da pandemia o uso de máscaras foi uma das medidas de proteção
obrigatório na maioria das cidades do Brasil. Esse novo protocolo gerou uma
demanda muito grande pelo produto no mercado. O Grupo Malwee conseguiu
adaptar sua indústria para começar a produzir este produto e também realizar
doações para instituições que mais precisavam. O Instituto Malwee, teve um papel
importante de identificar essas Instituições e coordenar a realização destas doações.
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Foram um total de mais de 12 milhões de máscaras e outros itens doados. Entre os
itens, podemos destacar os kits para a produção de máscaras de TNT (com o tecido já
cortado e o elástico) que contribuíram com entidade de todo o Brasil para a geração
de renda, máscaras prontas de tecido doadas para instituições e uma ação de
proteção para balconistas de lojas.

Unicef – com atuação em todo o Brasil

Hospitais de Jaraguá do Sul/SC

União Rio – com atuação em todo o Brasil
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Associação e Projeto Social Moradores De Rua e Seus Cães de São Paulo/SP

Mídia
https://www.diariodajaragua.com.br/geral/grupo-malwee-anuncia-doacao-mais-de-5-mil-itens-dematerial-hospitalar/457957/
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/06/24/solidariedade-sa-doacao-de-roupas-e-kits-paraprojetos-sociais.ghtml
https://globoplay.globo.com/v/8713402/?utm_source=whatsapp&utm_medium=share-bar
https://fb.watch/3rVSGGA5LM/
https://www.instagram.com/p/CKT8wOTFkii/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/hospitalematernidadejaragua/photos/a.1439939829353752/3373778705969845/
?type=3
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6.4.

Doações de roupas

Além de intermediar as doações de máscaras e itens hospitalares o Instituto Malwee
também selecionou Instituições que receberam doações de cerca de 300 mil peças de
roupas. Os itens, incluindo peças para o público adulto e para o público infantil, foram
direcionados para doação às famílias atendidas pelas entidades ou, em alguns casos,
para a realização de bazares com a renda revertida para a instituição.

Vaga Lume

Gerando Falcões

Aldeias Infantis SOS

Associação Cul Edu Soc Ass Capuava

Paulínia Racing
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7. GOVERNANÇA
7.1. Conselho Deliberativo

GUILHERME WEEGE
Presidente do Conselho
Deliberativo

WILLIAM SCHMIDT
Conselheiro

7.2.

FRED TRIGUEIRO
Conselheiro

Diretoria

DIANA ZERBINI MARTINS
Presidente

EDNA ZAMBONI
Diretora

TAISE BEDUSCHI
Diretora
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8. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
O Instituto Malwee tem suas demonstrações financeiras auditadas pela Ernst & e
disponibilizadas ao público no site https://www.institutomalwee.org.br/transparencia
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9. PARCERIAS

10.

APOIADORES

Família Weege

____________________
Diana Zerbini Martins
Presidente do Instituto Malwee
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