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Com muita satisfação apresentamos a trajetória que percorremos neste primeiro ano de atividades do Instituto 

Americo Buaiz, marcada pela promoção de visibilidade para as ONGs apoiadas e pelo estímulo ao voluntariado, 

vertentes de um trabalho que tem rendido ótimos resultados.

 

Agradecemos a cada um que contribuiu para o sucesso de nossos propósitos. E que venham muitos anos de 

grandes realizações!

Missão
Apoiar o desenvolvimento social do Estado do Espírito Santo, usando a força da comunicação 
em favor de entidades do Terceiro Setor e promovendo ações e projetos nas áreas de 
educação, cultura, assistência social e meio ambiente.
 

Valores
Ética, promoção da cidadania e defesa dos direitos humanos.

Governança e Gestão do Instituto Americo Buaiz. Na sequência: Americo Buaiz Filho, Diretor-Presidente;  
Mariana Arnal Speracin Buaiz, Diretora Vice-Presidente; Fernando Machado, Diretor; Cristina Barbiero Moraes, 
Gerente Executiva.

Uma história de sucesso 
se faz a muitas mãos.
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Centro de 
Acolhida 
Monsenhor 
Alonso

Abordagem editorial nos veículos da Rede Vitória: 16 matérias.

Divulgação em veículos externos: 2. 

Publicidade nos veículos da Rede Vitória: 262 inserções/impressões.

Ação em parceria: Reforma da instituição com a participação de empresas parceiras (Alvomac, Composé, 

Dalla Bernardina, Danúbio, Kelema Transportes, Lojas Mercadão, Quartzomassa e Quartzotintas, Tinbol, 

Transportadora Carminati, Transportadora Via Cargas, Viminas e 3+ Soluções).

Ação voluntária: Brincadeiras, música e lanche em uma tarde com os idosos, com voluntários do Instituto 

Americo Buaiz que atuam na equipe de Jornalismo da Rede Vitória.

Formato de visibilidade no Shopping Vitória: Exposição de fotos dos idosos feitas pela fotógrafa profissional 

Camila Lima, que doou seu trabalho.

Campanha de arrecadação: 793 fraldas geriátricas arrecadadas.

Portal do Voluntário: 10 pessoas se inscreveram para preencher as vagas oferecidas pela entidade.

Localizado no Parque Moscoso, 

é um lar para os idosos que ali 

residem. Oferece acolhimento e 

atenção individualizada, com o 

carinho que aqueles que tiveram 

vínculos rompidos precisam.

O Centro de Acolhida Monsenhor Alonso, carinhosamente chamado de Lar do Idoso, ganhou ação voluntária, exposição no 

Shopping Vitória e uma reforma com ajuda de parceiros.

Período de apoio: julho a 

setembro/2017

Quatro entidades em um ano. E muito trabalho voluntário no caminho!
Confira aqui o que fizemos pelas organizações sociais que apoiamos.
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Quatro entidades em um ano. E muito trabalho voluntário no caminho!
Confira aqui o que fizemos pelas organizações sociais que apoiamos. Instituto  

João XXIII

Há 19 anos acolhe crianças 

e adolescentes em situação 

de vulnerabilidade social 

e econômica e oferece 

oportunidades de transformarem 

suas vidas por meio da educação, 

da cultura e do esporte.

O Dia do Bem Conviver contou com a participação 

de parceiros como a Secretaria Municipal de 

Educação de Vila Velha, Ilvan Filho, Ivana Esteves 

e Eliza Racaneli. A arrumação do bazar, que 

ficou com cara de loja, foi obra dos voluntários 

do Instituto Americo Buaiz. Já a programação 

de Natal do Shopping Vitória ganhou mais brilho 

com a apresentação da Orquestra de Violinos do 

Instituto João XXIII. (foto)

Abordagem editorial nos veículos da Rede Vitória: 18 matérias.

Divulgação em veículos externos: 5 menções.

Publicidade nos veículos da Rede Vitória: 1.138.590 inserções/impressões.

Ações voluntárias: Dia do Bem Conviver para crianças, adolescentes e famílias atendidas pela entidade. 

A ação incluiu apresentação da Orquestra de Violinos do Instituto João XXIII, contação de história em 

Libras, oficina de ilustração, declamação de poesias, cama elástica, pipoca, algodão doce, pintura de rosto 

e brincadeiras dirigidas pelos voluntários do Instituto Americo Buaiz que atuam no Shopping Vitória. 

Durante o evento foi realizada a reinauguração do Bazar da Gentileza, que ficou com cara de loja após ser 

totalmente remodelado pelos voluntários. Também foram oferecidos os cursos Doces Modelados e Curso 

Básico de Sonorização, ministrados por voluntários do Instituto Americo Buaiz e com inscrições abertas a 

moradores do entorno da entidade beneficiada, com o objetivo de proporcionar alternativas para melhoria 

da renda dos beneficiários e suas famílias.

Formato de visibilidade no Shopping Vitória: Apresentação da Orquestra de Violinos do Instituto João 

XXIII como parte da programação de Natal.

Campanha de arrecadação: 928 livros infantojuvenis arrecadados.

Portal do Voluntário: 12 pessoas se inscreveram para preencher as vagas oferecidas pela entidade.

Período de apoio: outubro a 

novembro/2017
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Secri

Abordagem editorial nos veículos da Rede Vitória: 25 matérias.

Divulgação em veículos externos: 1 menção.

Publicidade nos veículos da Rede Vitória: 1.643.159 inserções/impressões.

Ação voluntária: Visita de jovens beneficiários da entidade aos bastidores da produção de áudio e vídeo da 

Rede Vitória, realizada por voluntários do Instituto Americo Buaiz que atuam na Central de Produção. Como 

resultado dessa ação, vários jovens se interessaram pela carreira de Rádio e TV.

Formato de mobilização social: Concurso Meu São Benedito, que elegeu o melhor vídeo produzido por 

moradores sobre aspectos de destaque do Bairro São Benedito, e teve como objetivos: contribuir para o 

pertencimento e a autoestima dos cidadãos do Bairro São Benedito; tornar o Bairro São Benedito mais 

conhecido e divulgar os seus pontos de destaque; estimular a cultura da produção de vídeos como forma de 

expressão dos cidadãos; promover a disseminação de conteúdo local com foco na valorização da comunidade. 

O autor do vídeo vencedor recebeu um aparelho celular como prêmio e teve seu vídeo divulgado em espaços 

editoriais da Rede Vitória.

Formato de visibilidade no Shopping Vitória: Bazar da Costurinha, comercializando artesanato produzido por 

voluntárias que doam seu tempo em favor da entidade, com renda revertida integralmente para a instituição.

Evento de celebração do apoio ao Secri: Realizado na sede da Rede Vitória, na Praia do Canto, com um café 

da manhã e apresentação do coral do Secri, contando com a presença de colaboradores do Grupo Buaiz. Na 

ocasião foi entregue o prêmio do Concurso Meu São Benedito.

Portal do Voluntário: 11 pessoas se inscreveram para preencher as vagas oferecidas pela entidade.

Há 30 anos, o Serviço de Engajamento 

Comunitário (Secri) trabalha com 

programas dirigidos a crianças, 

adolescentes, jovens e famílias da 

comunidade do bairro São Benedito e 

entorno.

Nesta página, três momentos 

que marcaram o apoio ao 

Secri: jovens do Secri e 

equipe Rede Vitória durante 

visita; Bazar da Costurinha 

do Secri no Shopping Vitória; 

Gustavo Mateus Viana, 

vencedor do Concurso Meu 

São Benedito, com Americo 

Filho e Mariza Cipriano no 

evento de celebração.

Período de apoio: fevereiro e março/2018



I n s t i t u t o  A m e r i c o  Bu a i z  |  R ELATÓR IO  1  A NO  |  2 018

6 7

Associação 
Albergue Martim 
Lutero

Há 25 anos acolhe pessoas do 

interior do Espírito Santo que 

vêm à Grande Vitória fazer 

tratamentos médicos e promove, 

com uma rede de parceiros e 

voluntários, assistência à saúde e 

conforto a quem está em situação 

de fragilidade e vulnerabilidade.

Um giro pelo apoio à Associação Albergue 
Martim Lutero: no topo da página, participação 
do Instituto Americo Buaiz na 9ª Noite Alemã e 
Festival da Cultura Alemã no Shopping Vitória, 
que contou com a participação especial do Grupo 
de Danças Folclóricas Alemãs Pilger Der Hoffnung, 
de Cariacica, e da banda Freunde Musikanten, de 
Blumenau, além da banda Fröhlich, de Domingos 
Martins. Ao lado, ação de voluntários do Instituto 
Americo Buaiz no Albergue.

Abordagem editorial nos veículos da Rede Vitória: 20 matérias.

Divulgação em veículos externos: 9 menções.

Publicidade nos veículos da Rede Vitória: 938.504 inserções/impressões. 

Ação voluntária: Inauguração do Espaço de Leitura Americo Buaiz, na varanda da entidade, com livros 

arrecadados por voluntários do Instituto Americo Buaiz que atuam na Buaiz Alimentos e móveis doados 

pelo Shopping Vitória. A inauguração aconteceu durante um evento de interação dos voluntários com os 

beneficiários e funcionários da entidade, que contou com lanche, coral dos voluntários, interação com 

grupo de danças folclóricas, culto e jogos entre os voluntários e os albergados.

Formato de visibilidade no Shopping Vitória: Festival da Cultura Alemã, com apresentações de dança e 

música e venda de produtos típicos, com renda revertida integralmente para a entidade.

Participação na 9ª Noite Alemã: Evento anual promovido pela entidade, que contou com a presença de 

convidados do Instituto Americo Buaiz e a participação especial de Fernando Fully como mestre de 

cerimônia, além de sorteio de kits da Buaiz Alimentos. Entrevista com Mariana Arnal Speracin Buaiz, 

Diretora Vice-Presidente do Instituto Americo Buaiz, no vídeo institucional da Associação Albergue Martim 

Lutero lançado no evento.

Campanha de arrecadação: 61 produtos de limpeza e itens descartáveis arrecadados. 

Portal do Voluntário: 22 pessoas se inscreveram para preencher as vagas oferecidas pela entidade.

Período de apoio: abril e 

maio/2018
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Organizações sociais 
de valor já tínhamos. 
O que faltava era 
uma instituição que 
possibilitasse a elas 
a visibilidade que 
mereciam e precisavam!

O Instituto Americo Buaiz nasceu em julho de 2017 e previu em sua 
missão o uso da força da comunicação em favor de entidades do Terceiro 
Setor. A decisão foi acertada, e veio ao encontro de uma oportunidade 
há muito tempo esperada pelas ONGs do Espírito Santo: a de ter seu 
trabalho conhecido e ainda mais reconhecido.
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“Por meio do Instituto Americo Buaiz, a Associação Albergue 

Martim Lutero teve uma projeção que jamais teria recursos para 

investir. As diversas ações de comunicação que foram realizadas 

contribuíram de forma direta na divulgação dos trabalhos da AAML 

e em nossa captação de recursos, inclusive humanos. Muitas 

sementes foram lançadas com essa parceria! Estamos, agora, 

organizando todas as informações que temos e iremos alinhar nosso 

planejamento estratégico a fim de melhorarmos nossas estratégias 

de comunicação. Também uma importante parceria com o Shopping 

Vitória se estabeleceu em torno do evento Festival da Cultura Alemã”.  

(Jaqueline Kuster, Gerente de Relacionamentos Institucionais da 

Associação Albergue Martim Lutero)

“Anteriormente, o público que conhecia a entidade era do 

território no qual ela está inserida e em âmbito municipal 

também. Após o apoio do Instituto Americo Buaiz, 

projetamos a entidade e a visibilidade estadual foi promovida. 

Compreendendo a importância da comunicação e de estratégias 

para impulsionar a visibilidade e a mobilização de parceiros, 

a entidade já contou com profissionais de comunicação, 

todavia a dificuldade sempre foi acessar gratuitamente 

esses espaços de comunicação com o grande público”.  

(Karyne Barros, Coordenadora de Projetos do Instituto  

João XXIII)
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“Torna-se mais fácil ir ao encontro das pessoas, pois foram 

motivadas pelo programa de divulgação da TV Vitória. 

Acredito que conseguiram sensibilizar os doadores”.  

 

(Frei Antônio Inácio, coordenador do Centro de Acolhida 

Monsenhor Alonso)

“A visibilidade que o Secri obteve em decorrência da parceria com o Instituto Americo Buaiz, nos meses de 

fevereiro e março, foi única em nossa história. Já tivemos momentos de grande visibilidade nacional, como 

quando fomos premiados pelo Itaú Unicef e pelo Instituto Ayrton Senna. Mas, apesar da divulgação obtida com 

estes dois fatos relevantes, ambas ficaram aquém da visibilidade que conseguimos para o bairro São Benedito 

e entorno, em Vitória, região onde desenvolvemos nossas atividades. A parceria com o Instituto Americo Buaiz 

e a consequente veiculação das reportagens nas diversas mídias da Rede Vitória, além de proporcionarem 

uma ampla visibilidade, nos divulgaram para diferentes esferas da 

população. Outro fato relevante foi a reaproximação com egressos 

da instituição. Até mesmo os que estão distantes arranjaram meios 

de falar conosco pelas redes sociais. E alguns, especialmente, têm 

aparecido para visitar o Secri ‘de hoje’ e contam muitas histórias de 

um passado feliz, acolhedor e que deixou marcas positivas neles.”  

(Maria Angela Varella Cabral, educadora social voluntária do 

Secri desde sua fundação)
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Americo Buaiz foi um homem 

à frente de seu tempo. A 

determinação em tudo o que 

realizava e seu espírito inovador 

fizeram com que ele se tornasse 

uma das figuras exponenciais da 

história recente de nossa terra. Foi 

benemérito da Apae, tendo em sua 

homenagem um laboratório com 

seu nome na entidade até hoje. 

Prestigiou e apoiou o Orfanato 

Cristo Rei. A casa onde moravam 

seus pais foi transformada no 

Centro de Acolhida Monsenhor 

Alonso. Mas foi o caráter 

patriótico, solidário e participativo 

de sua atuação como empresário 

que traduziu de forma mais bem-

acabada a responsabilidade social, 

o sentido visionário e à frente 

de seu tempo de sua vida. Ele 

mobilizou o Espírito Santo para o 

desenvolvimento.

Em homenagem a Americo Buaiz 

foi inaugurada, no evento de 

lançamento do Instituto Americo 

Buaiz, a exposição “Grandes 

sonhos: a história de Americo 

Buaiz”, que permaneceu aberta 

com entrada gratuita, de 04 a 30 

de julho de 2017, no Shopping 

Vitória. O conteúdo da exposição, 

na íntegra, foi transformado na 

obra “Grandes sonhos: a história 

de Americo Buaiz”, doada a 

instituições de ensino, bibliotecas e 

arquivos públicos, num total de 113 

exemplares. Sua versão digital está 

disponível em portalgrupobuaiz.

com.br/iab/publicacoes

E tudo começou com um empreendedor 
visionário, comprometido com as 
causas sociais: Americo Buaiz.
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Inscrever sua instituição para pleitear o apoio social do Instituto Americo Buaiz é fácil e rápido. Basta preencher 

o formulário e enviar os documentos solicitados no endereço portalgrupobuaiz.com.br/iab/formulario. 

 

Veja o que sua instituição pode receber ao ser apoiada pelo Instituto Americo Buaiz:  

• Conteúdos editoriais e publicidade nos veículos da Rede Vitória;

• Divulgação das demandas por serviços da entidade no Portal do Voluntário;  

(portalgrupobuaiz.com.br/iab/portal);

• Ação de visibilidade no Shopping Vitória;

• Campanha de arrecadação com ponto de coleta no Shopping Vitória;

• Ação de voluntariado corporativo com equipe do Grupo Buaiz na entidade;

• Divulgação de ações e eventos das entidades apoiadas no espaço Novidades  

(portalgrupobuaiz.com.br/iab/novidades).

Quer que a sua organização seja 
apoiada pelo Instituto Americo Buaiz? 
Faça sua inscrição!

“Receber a obra ‘Grandes sonhos: a história de Americo Buaiz’ 

na Biblioteca da Fucape é uma grande honra e, certamente, 

tem grande valia para nossos alunos empreendedores. A 

história de um homem visionário, que abriu o caminho para 

a indústria no Espírito Santo e que se comprometeu com o 

desenvolvimento do Estado é um grande e motivador exemplo. 

As futuras gerações terão a oportunidade de conhecer aquele 

que foi um exemplo de empreendedorismo, e que ajudou a 

construir o Estado do Espírito Santo. A história de vida da 

família Buaiz tem muito a contribuir para os jovens que hoje 

trilham este caminho, em prol do desenvolvimento do ES.”  

(Maria Goretti Dalvi, Gerente de Projetos do Instituto Fucape)



I n s t i t u t o  A m e r i c o  Bu a i z  |  R ELATÓR IO  1  A NO  |  2 018

12 13

O Portal do Voluntário do Instituto Americo Buaiz (portalgrupobuaiz.com.br/iab/portal) funciona como uma 

vitrine na qual são divulgadas as demandas por serviços das entidades apoiadas. O apoio do Instituto Americo 

Buaiz tem data para começar, mas não para acabar. Por isso, todas as entidades já apoiadas mantêm suas 

demandas atualizadas nesse espaço. 

 
Confira depoimentos de alguns voluntários em entidades apoiadas pelo Instituto Americo Buaiz:

Também quer entrar nessa corrente do 
bem e se tornar um voluntário?  
Conheça o Portal do Voluntário e escolha a oportunidade de seu interesse!

“No SECRI realizei atividades como assistente social. Realizei atendimento social a indivíduos, famílias e grupos da 

comunidade de São Benedito e adjacências, assim como funcionários da instituição; atendimentos para esclarecer 

dúvidas, orientar sobre direitos, deveres e acesso a direitos instituídos; atendimentos para encaminhamentos 

aos órgãos competentes de acordo com a demanda; atendimento para concessão de complementação alimentar. 

Auxiliei na elaboração de programas e projetos sociais e na organização de cursos, palestras, reuniões. Tanto os 

funcionários quanto os usuários do serviço do SECRI me acolheram e receberam da melhor forma possível, fui tratada 

como uma funcionária normal, sem discriminação. Participei de um evento de final de ano com os funcionários 

e as crianças em um clube onde tive o reconhecimento de meu 

trabalho, mesmo no curto período que estive lá. Os usuários do 

SECRI são pessoas humildes e muito acolhedoras, me ensinaram 

muito mais do que eu pude ensiná-los. Não posso deixar de falar 

da assistente social do SECRI, a Katiana, uma guerreira, sozinha 

atende toda a comunidade e os funcionários com muita dedicação 

e profissionalismo. Ela me acolheu da melhor maneira possível, me 

deu autonomia para exercer a profissão, mesmo eu não tendo tanta 

experiência. Sou eternamente grata a ela. Graças à experiência no 

SECRI consegui um emprego como assistente social no Centro de 

Convivência da Terceira Idade de Vitória, onde atendo os idosos 

de Jaburu, um bairro de periferia como São Benedito (território de 

atuação do SECRI). Tenho certeza que a experiência em um bairro 

como o São Benedito me ajudou a conseguir essa vaga na PMV.”  

(Danielle Freitas Rangel atuou como assistente social no Secri em 

2017 por meio do Portal do Voluntário do Instituto Americo Buaiz)
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Entre em contato conosco!
 

@institutoamericobuaiz
portalgrupobuaiz.com.br/iab
contato@institutoamericobuaiz.com.br 

Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955,  
Edifício Global Tower, sala 2201,
Enseada do Suá, Vitória/ES,
CEP 29050- 335 
Tel.: (27) 3194- 3165

“Tem sido um grande aprendizado a convivência semanal com 

os idosos do Lar Monsenhor Alonso. Já fezem 3 meses que 

iniciei as visitas. Tento levar para eles, primeiramente, alegria 

e atenção. Como não sou professora, levo algumas atividades 

que busco na internet para trabalhar a memória, coordenação 

motora, raciocínio e artesanato com reaproveitamento 

de materiais recicláveis. De quebra, estou tentando (com 

dificuldade, mas afinco) alfabetizar alguns internos. Fico 

tranquila em saber que eles são muito bem tratados, e não 

poderia ter tido melhor recepção por parte de todos os 

funcionários e colaboradores da casa, que me recebem 

sempre com um sorriso. Sou conhecida como ‘A professora’, 

e isso me traz muita felicidade.” 

(Suzana Ohlsen atua como voluntária no Centro de Acolhida 

Monsenhor Alonso, preenchendo uma vaga divulgada pela 

entidade no Portal do Voluntário do Instituto Americo 

Buaiz)
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Fazer a 
diferença
na vida
das pessoas
faz parte da 
nossa história.


