
Conselho Deliberativo, o IMC foi instituído 
sob convicção de que cada cidadão 
pode e deve se dedicar, com seus diversos 
talentos, conhecimentos e habilidades, na 
busca de uma sociedade mais justa e 
humanista.
                              O IMC busca, assim, fomentar o 
empreendedorismo social e, assim, 
contribuir para a defesa da dignidade 
humana, mediante o resgate da 
educação e do trabalho como valores e 
instrumentos imprescindíveis ao 
desenvolvimento humano, tanto 
individualmente,individualmente, quanto em família e em 
sociedade.

l  Infância feliz e juventude promissora  l  Vida produtiva e sociedade mais humana  l
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    Com mais de 460 mil voluntários, atende mais de 10 milhões de estudantes 
em mais de 100 países. A JA é  uma das maiores organizações sociais 
incentivadoras de jovens do mundo, estimulando e desenvolvendo estudantes 
para o mercado de trabalho através do método "Aprender-fazendo",  criando 
caminhos para a empregabilidade, a criação de empregos e o sucesso 
financeiro.
        Desde sua fundação no Brasil, em 1983, contou com a colaboração de 
mais de 150 mil voluntários e atendeu mais de 5 milhões de estudantes em 26 
estados brasileiros e no Distrito Federal.
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   Uma das adolescentes ganhou e 
tocou  o violão que foi adquirido graças 
à solidariedade dos colaboradores CCA.

O IMC  e colaboradores do CCA presentearam crianças de  
casas de acolhimento da ADRA Brasil. Os presentes foram 
entregues pessoalmente.
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    O Adotar realiza 
frequentemente, em uma de 
suas sedes, sessões de 
cinema acompanhadas de 
um lanche caprichado para  
crianças de abrigos de Belo 
Horizonte.
        O projetor utilizado para 
transmitir as imagens foi um 
presente do IMC.

Ao todo, foram recebidas 
e atendidas 87 cartinhas 
que continham pedidos 
muito especiais.

    Na ocasião, levaram os pacotes de 
fraldas e as caixas de leite arrecadados 
em ocasião da inscrição para a Meia 
Maratona da Advocacia, patrocinada 
pelo IMC.
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+55 62 3318 1985 / 2085 / 2717 

mvida@mvida.org.br

http://mvida.org.br

+55 41 3528-6026  / 41 9839-0343

missaoadore@missaoadore.com.br

http://missaoadore.com.br

+55 31 3492-6747

larpeleopoldomertens.adm@gmail.com

+55 31 3444-9063 / 3442-7600

crechelardorcas@gmail.com

+55 31 3249-1647

brenda.jamg@gmail.com

http://www.jabrasil.com

+55 31 2551-1017 / 9.8861-1011 

comunicacao@cidaderefugio.com.br

http://cidaderefugio.com.br

+55 37 9 9904-9070

contato@cacadoresdebonsexemplos.com.br

https://www.cacadoresdebonsexemplos.com.br
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contato@amigosdavetusta.com.br

http://amigosdavetusta.com.br

+55 31 2121 6970 / 2121-6905

noedson.dornelis@adra.org.br

http://adra.org.br

+55 31 3497-6862 / 31 99337-2426

institutoadotar@gmail.com

http://nstitutoadotar.com.br


