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Balalanço Insituto Elisabetha Randon

Mensagem da Diretoria
 Iniciamos este balanço lembrando que 2017 foi um ano de grandes 
desafi os para a nossa área de responsabilidade social. O Instituto Elisabetha 
Randon - IER sentiu as mesmas difi culdades fi nanceiras que se abateram 
sobre a economia com refl exos sobre as Empresas Randon, mas prevaleceu a 
determinação em manter os investimentos sociais.  Os custos foram geridos 
para preservar nosso compromisso maior com os jovens de 06 aos 16 anos, 
mantidos nos programas Florescer e Florescer Iniciação Profi ssional. 
Em 2017 comemoramos os 15 anos do Florescer, um momento tão especial 
compartilhado em vários eventos com os benefi ciários, seus familiares, 
direção do IER e das Empresas Randon, e a comunidade, origem e fi m destas 
iniciativas.  E sem esquecer de manter ativos também outros programas 
sociais tão importantes, como o Vida Sempre, Ser Voluntário e Memorial 
Randon.
 É gratifi cante perceber que, mesmo diante da crise econômica e 
política, as cinco franquias sociais do programa Florescer, que operam em 
outras cidades,  continuaram desenvolvendo suas atividades em prol dos 
jovens.
 Na educação para o trânsito, mantivemos apresentações de teatro 
itinerante do Vida Sempre em cidades do Sul do país, sendo reconhecido 
por várias secretarias municipais de Trânsito e de Educação ao incluírem a 
apresentação da peça em suas programações anuais nas escolas.
Já o Memorial Randon, que está sendo executado via Lei Rouanet, além de 
promover ofi cina voltada à conservação e guarda de documentos históricos, 
iniciou as primeiras ações físicas voltadas à construção do novo espaço, 
tendo o terreno recebido terraplenagem e cercamento. 
 Com a dedicação de funcionários, o programa Ser Voluntário 
manteve as ações nas escolas parceiras, contribuindo para a preservação e 
manutenção dos prédios, buscando melhorar o ambiente para os alunos.
Registramos a nossa gratidão aos funcionários de todas as Empresas 
Randon que, além de contribuírem fi nanceiramente com o Florescer, muito 
colaboraram e se empenharam nas campanhas de arrecadação de agasalhos, 
alimentos, materiais escolares e lacres de latinhas para ajudar a comunidade 
caxiense. O nosso agradecimento muito especial aos funcionários da Randon 
Consórcios, parceiros incansáveis ao longo do ano em várias campanhas 
solidárias em prol do Programa Florescer. 
 Com a certeza de poder continuar desenvolvendo um bom trabalho 
para as comunidades onde atuamos, agradecemos e contamos ainda com o 
apoio e dedicação de muitas pessoas, entidades, empresas e governo.

Maurien Randon Barbosa
Diretora-presidente do Instituto Elisabetha Randon - IER 



Sobre o 

Instituto

 O Instituto Elisabetha Randon, fundado em 2003, é uma Organização da Sociedade Civil 
com Interesse Público - OSCIP, que tem por objetivo promover a cidadania e o desenvolvimento 
social, por meio de ações direcionadas à educação, cultura, assistência social e ao estímulo  à 
prática do voluntariado.  

Visão: Ser referência nacional em desenvolvimento social.
Missão: Promover o desenvolvimento social, através de suas ações e programas. 

Composição da Diretoria

Diretora Presidente: Maurien Helena Randon Barbosa
Diretor Financeiro: Carlos Roberto Arins Do Nascimento
Diretor Administrativo:  Daniel Martin Ely

Nossos 

Princípios

Partes interessadas satisfeitas: 
Atender as expectativas dos públicos de relacionamento.

Sustentabilidade:
Buscar o equilíbrio financeiro, social e ambiental, como meio de perpetuação.

Qualidade em todas as ações:
Fazer da qualidade nosso ponto forte.

Pessoas valorizadas e respeitadas:
Respeitar o ser humano como destinatário final de tudo o que fazemos.

Ética, questão de integridade e confiabilidade:
Manter tudo o que fazemos em base ética elevada.

Imagem, patrimônio a preservar:
Preservar a boa imagem  é compromisso de todos.
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Nossos 

Programas
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 Com a missão de preparar crianças e adolescentes para o exercício da 

cidadania para uma melhor qualidade de vida e um futuro promissor, o Florescer 

é um dos programas de responsabilidade social do Instituto Elisabetha Randon.

          O Programa atende na modalide de serviço de convivência e fortalecimento 

de vínculos, crianças e adolescentes de 6 a 15 anos de idade, em situação de 

vulnerabilidade social. O início das atividades se deu em 18 de março de 2002, 

em local especialmente construído no parque fabril das Empresas Randon, em 

Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

          O Programa Florescer dispõe de metodologia própria, oferecendo atividades 

como inglês, informática, canto coral, música instrumental, educação corporal, 

educação ambiental, educação para vida, atendimento diário das tarefas 

escolares, reforço pedagógico e robótica.

          Depois de concluída a formação no Programa Florescer, os benefi ciários 

têm a oportunidade de ingressar no Programa Florescer Iniciação Profi ssional. 

A metodologia do Programa Florescer é disponibilizada na forma de franquia 

social a outras organizações sendo que atualmente conta com 5 franquias nas 

cidades de Ribeirão Preto/SP, Maringá/PR, Bento Goncalves/RS e Vacaria/RS (2).
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Missa dos 15 Anos do Programa Florescer na Igreja dos Capuchinhos, Caxias do Sul/RS
Crédito: Jõao Lazzarotto



 O Programa Florescer foi homenageado pela Câmara Municipal de Caxias do 
Sul com o “Prêmio Caxias do Sul”, pelos seus 15 anos, completados em 18 de março 
de 2017. A solenidade aconteceu no dia 10 de maio, quando o presidente da Câmara, 
vereador Felipe Gremelmaier, fez a entrega da distinção ao idealizador do Florescer, 
empresários Raul Anselmo Randon, e à presidente do Instituto Elisabetha Randon 
(IER), Maurien Helena Randon Barbosa. O “Prêmio Caxias do Sul” é uma distinção 
realizada anualmente pela Câmara de Vereadores, destinada a pessoas ou entidades 
que se destacam na prestação de serviços à comunidade local nos mais diferentes 
campos de ação. Dentre as atividades alusivas  aos 15 anos do Florescer, teve 
exposição itinerante pelo município de Caxias do Sul/RS, mostrando ao público a 
trajetória  dos seus 15 anos de programa, contando com a mostra fotográfi ca na 
própria Câmara de Vereadores, na CIC, Shopping Iguatemi, Prefeitura de Caxias do 
Sul, Itercity e na Universidade de Caxias do Sul (UCS). Também contou com café  
no Restaurante do Lago, na Planta Interlagos das Empresas Randon, além da missa 
realizada na Igreja dos Capuchinhos. 
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Programa Florescer

Completa 15 Anos

Entrega do “Prêmio Caxias” na Câmara de 

Vereadores
Crédito: João Lazzarotto

Café de 15 Anos do Porgrama Florescer no Restaurante do Lago, Planta Interlagos
Crédito: João Lazzarotto

Café de 15 Anos Florescer - Pronunciamento Sr. Raul Anselmo Randon
Crédito: João Lazzarotto

Exposição Fotográfi ca na Câmara de Vereadores
Crédito: João Lazzarotto



10

Apresentação do Coro Infantojuvenil Florescer, 

na Homenagem por Tempo de Empresa dos 

funcionários das Empresas Randon, com o 

maestro Federico Trindade.

Foto: João Lazzarotto

Jornada Literária: Projeto de Estímulo a Leitura do Programa Florescer
Crédito: João Lazzarotto

2° Festa das Crianças no Complexo Esportivo SESI com os voluntários “Plantando o Bem”Foto: João Lazzarotto

Palestra Pais e Filhos realizada no Restaurante do Lago
Crédito: João Lazzarotto

Doações de Livros da 

Prefeitura de Caxias do Sul 

ao Florescer
Crédito: Vânia Cassol

Visita da Escritora Heloisa Bacichette na Casa Florescer Interlagos
Crédito: Renata Buniatti

Visita da escritora Alessandra 
Rech através do Projeto 
“Autores na comunidade” na 
Casa Florescer Interlagos.
Crédito: Renata Buniatti

Comemoração aos 88 anos do Sr. Raul Anselmo 

Randon na Casa Florescer Site  Interlagos

Crédito: João Lazzarotto

Palestra Motivacional para os Benefi ciários do Programa Florescer, “Tinha Tudo para dar Errado”, Ministrada pelo Esportiva Paraolímpico, Evair Pinheiro na Casa Florescer Site Forqueta.
Crédito: João Lazzarotto

Participação de crianças no Teatro do Tapete Mágico, realizado na Biblioteca Largo da EstaçãoCrédito: João Lazzarotto
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Demais 

Atividades
• Projeto Carnaval: A Beleza das Profissõees - Pesquisa realizada pelos beneficiários junto às suas famílias, sobre as profissões dos responsáveis, com o objetivo de construir um poema. 

•   Enfeites Natal - Beneficiários de várias turmas se mobilizaram para criar enfeites de Natal e enfeitar a Casa Florescer, e criar um ambiente hamonioso, repleto de paz, amor e compaixão.

•  Projeto Homenagem 15 Anos Florescer (18/03/17) - Pesquisa realizada com os beneficiários sobre a história do Programa Florescer durante seu percurso de 15 anos

•  Projeto Normas de Convivência - Objetivo de conscientizar os beneficiários sobre a convivência saudável entre as pessoas

•  Círculo da Paz - T9 - Objetivo de dialogar sobre assuntos que estão em evidência entre os beneficiários e orientá-los sobre como proceder de forma consciente, evitando equívocos

•  Projeto Peixinho de Chocolate - Realizado com a turma T4T5,  o objetivo foi de trabalhar as diferenças através de desenho 

•  Robótica - Realizado com a turma T8, estudaram fundamentos de montagem e estruturas com matérias da Lego Education para posteriormente montar os robôs características 

dos kits de robótica

• Projetos para trabalhar a autoestima, valores e ética:  

• Projeto Irmão Urso ,  Projeto Árvore da Vida,  Projeto Livro da Identidade,  Projeto Onde está o teu tesouro ,  Projeto Elos do Conto, Elos da Palavra  Círculo da Paz , Projeto 

Peixinho de Chocolate - T4T5

• Projeto de Xadrez

• Robótica - T8

• Varal Literário - Objetivo de remeter os beneficiários ao encanto dos cordéis (abril-julho)

• Projetos para Trabalhar Valores:  Projeto Jardim de Girassóis  e  Projeto Trabalhando as Diferenças e o Preconceito 

• Atividade de Lavoura - Objetivo de conscientizar sobre a importância de ajudar a manter o jardim limpo e bem cuidado, com plantas renovadas.

• Projeto Cara Caracol - Objetivo de proporcionar contato com materiais alternativos, além de estimular a leitura dos beneficiários

• Projetos para Trabalhar Valores:  Projeto Jardim de Girassóis  e  Projeto Trabalhando as Diferenças e o Preconceito 

• Projeto Cara Caracol - Objetivo de proporcionar contato com materiais alternativos, além de estimular a leitura dos beneficiários

• Encontro com as Escolas Parceiras do Programa Florescer - Objetivo do encontro foi de aproximar mais a troca de informações entre o Programa e as escolas  

•   Projeto Leilão dos Sentimentos - objetivo de proporcionar maior diálogo e reflexão sobre os sentimentos

•   Dinâmica do Lápis - Objetivo de aproximar mais os colegas de turma através de uma pintura lúdica

•   Palestra Pais e Filhos - Para os responsáveis pelos beneficiários do Programa Florescer sobre os temas saúde no convívio familiar e necessidade da família em pedir ajuda

•   Estímulo à Leitura: Passaporte da Literatura e  livro “A lenda da gralha azul” 

•   Correio da Amizade - Objetivo de momentos de reflexão sobre amizade e como ter um bom relacionamento com os colegas

•   Semana Farroupilha - Houveram atrações promovidas na Casa Florescer de Interlagos e Forqueta para homenagear o dia 20 de setembro, a Revolução Farroupilha

•   Palestra Policia Civil e Instituto Geral de Perícias - Parceria com o Rotary de Vacaria, representada pelos Comissário Abreu e a Papiloscopista Suelen Oliveira Abreu

•   Visita ao Canil do 12º Batalhão da Brigada Militar de Caxias do Sul - Objetivo de proporcionar interação entre os beneficiários e a Brigada Militar

•   Semana Farroupilha - Houveram atrações promovidas na Casa Florescer de Interlagos e Forqueta para homenagear o dia 20 de setembro, a Revolução Farroupilha

•   Palestra Policia Civil e Instituto Geral de Perícias - Parceria com o Rotary de Vacaria, representada pelos Comissário Abreu e a Papiloscopista Suelen Oliveira Abreu

•   Visita ao Canil do 12º Batalhão da Brigada Militar de Caxias do Sul - Objetivo de proporcionar interação entre os beneficiários e a Brigada Militar

•  Flor da Honestidade - Feito com a turma T9 do Florescer de Forqueta, com objetivo de trabalhar o valor da honestidade, estimulando atitudes de valorização e respeito com o próximo

•  Reuso de Materiais - Visou conscientizar T7 de Forqueta quanto o crescente aumento da quantidade de lixo despejada no meio ambiente e ensinar novas formas a destinar o lixo final

FEVEREIRO

DEZEMBRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO
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 Depois de concluída a formação no Programa 

Florescer, os benefi ciários têm a oportunidade de 

ingressar no Programa Florescer - Iniciação Profi ssional, 

o qual oferece cursos técnicos e tem a missão de 

preparar jovens para uma melhor inserção no mercado 

de trabalho. O Programa fi rmou parceria com o SENAI, 

para formação no campo da iniciação profi ssional, 

suprindo necessidades de qualifi cação técnica dos 

adolescentes de 15 a 16 anos, sem deixar de lado sua 

formação humanística. Para o Instituto Elisabetha 

Randon, investir nos adolescentes é proporcionar o 

despertar para o mundo do trabalho  , descobrir talentos 

e agir socialmente em prol da educação dos aprendizes. 

No ano de 2017, foram formadas 2 turmas no curso de 

Assistente Administrativo, num total de 66 adolescentes. 

Índices de 

Aprovação Escolar

76%
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Visita das Delegações Estrageiras no

Florescer Iniciação Profissional

 Aconteceu no dia 21 e novembro de 2017 uma visita de delegações 

estrangeiras (Peru, Chile, África, Paraguai, Jamaica) no Rio Grande do Sul, 

juntamente com delegações de Brasília, do Ministério do Trabalho; Ministério 

de Relações Exteriores e Organização Internacional do Trabalho, com o objetivo 

de conhecer o trabalho realizado no Estado no que se refere às estratégias de 

erradicação do Trabalho Infantil. Entre as visitas realizadas pela delegação, 

o Programa Florescer e Florescer Iniciação Profi ssional, coordenado pelo 

Instituto Elisabetha Randon, além do Programa Qualifi car, ligado à área de 

RH das Empresas Randon, foram escolhidos para apresentar suas práticas e 

resultados dos 15 anos de sua trajetória benefi ciando crianças e adolescentes. 

Palestra com o Paraninfo Sandro Trentin, 

Diretor de Tecnologia e Inovação de 

Produtos, das turmas do Curso Iniciação 

Profi ssional no Restaurante do Lago /

Randon 

Formatura do curso de Assistente Administrativo, do Programa Florescer Iniciação Profi ssional – Centro de Educação Randon

Coordenadora do Programa Florescer, Sra. Cristina Paula Fadanelli explicando às delegações estrangeiras as atividades desenvolvidas na Casa Florescer Planta Interlagos.

Explanações sobre as atribuições profi ssionais, realizadas pela Analista Contábil, do Instituto Elisabetha Randon, Maristela Pellin, aos cotistas (IPE).

Presença dos cotistas (IPE) para prestigiar a entrega do Troféu Caxias ao Sr. Raul Anselmo Randon e Maurien Randon Barbosa devido atuação social do Programa Florescer na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul

Visita das Delegações Estrageiras no

Florescer Iniciação Profissional

Palestra do escritor Gilmar Marcílio, 

aos cotistas do curso de Assistente 

Administrativo do Programa Florescer 

Iniciação Profi ssional. 
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Benefi ciários(as) inseridos no mercado de trabalho

Pesquisa realizada com os usuários do serviço em 2015

Mercado de Trabalho - Àreas

Benefi ciários que trabalham nas Empresas Randon

Indicadores

Programa Florescer
Indicadores

Programa Florescer
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Benefi ciários(as) que ingressaram no Ensino Superior

Nota atribuída ao Programa pelos cotistas

Ensino Superior - Áreas

Indicadores

Programa Florescer
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 Como forma de contribuir para o desenvolvimento 

social, a  metodologia  do Programa Florescer é 

disponibilizada pelo Instituto Elisabetha Randon a 

instituições interessadas em adotar a iniciativa. Aos 

franqueados são oferecidas: qualifi cação da equipe 

profi ssional, assessoria técnica, guia  de ações, visitas 

periódicas e apoio pedagógico. 

 O Programa Florescer conta com cinco franquias 

nas cidades de Ribeirão Preto/SP, Maringá/PR, Vacaria/RS 

e Bento Gonçalves/RS . 

Franquias

Programa Florescer
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Florescer promove 10ª Jornada de

Qualificação das Franquias

 O Programa Florescer, mantido pelo Instituto Elisabetha Randon, realizou 

no período de 24 a 26 de outubro a 10ª Jornada de Qualificação das Franquias 

Florescer. O objetivo foi proporcionar situações de qualificação e espiritualidade 

como forma de ajudar na qualidade de vida, administração de conflitos e motivação 

de equipe. No evento, estiveram presentes representantes das franquias: Florescer 

Abraçaí localizada na cidade de Bento Gonçalves/RS, Florescer AMMA e Florescer 

CEAVA localizadas na cidade de Vacaria/RS, Florescer G10/Rodoparaná localizada 

na cidade de Maringá/PR e Florescer Rodorib localizada na cidade de Ribeirão 

Preto/SP, além das Casas Florescer Interlagos e Forqueta de Caxias do Sul/RS.  A 

abertura do evento ocorreu com uma mensagem sobre a jornada , realizada pela 

Diretora Presidente do Instituto Elisabetha Randon, Maurien Helena Randon 

Barbosa e da Coordenadora do Programa Florescer, Cristina Paula Fadanelli, seguida 

pela palestra do padre Osmar Coppi sobre motivação de equipe, os desafios de 

ensinar aos jovens atualmente e como educar utilizando estímulos/conceitos da 

espiritualidade. Além da ilustre presença do fundador das empresas Randon,  Raul 

Anselmo Randon. Contamos ainda com os palestrantes Daniel Ely e Clay Brits.

1515151517

Palestra com o Dr. Clay Brites em parceria 
com o “Instituto Formação” e o Colégio 
São José

Palestra com Daniel Martin Ely, Diretor de Recursos 

Encontro das equipes na 10ª Jornada de 
Qualificação de Franquias.

Coordenadora do Programa Florescer, Sra. Cristina 
Paula Fadanelli, em palestra 



Franquias

Programa Florescer
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AMMA - Festa Junina; foi levado o projeto de dança e música 

toda voltada à cultura junina para ser apresentardo às 

entidades da cidade. 

CEAVA - Apresentações do Projeto “Batuka Lata” e coro em 

evento na cidade de Vacaria e região.
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Abraçaí  - Evento “A Música que a Gente Faz”, 

apresentado pelo coro e orquestra de violões

G10rodoparaná - Mostra cultural Florescer, 

demonstrando aos visitantes todos os 

projetos desenvolvidos durante o ano.

Rodorib - Projeto Carnaval “A beleza das 

profissões”, turma da tarde.

Demais 

Atividades
• MARÇO - Projeto Lapidando Cidadãos - Parceria firmada entre o Florescer AMMA com a Associação de Tenistas de Vacaria, oportunizando mais uma atividade esportiva, o tênis

• MAIO - Palestra Sobre Prevenção ao Uso de Drogas - Programa Florescer AMMA em parceria com o Rotary, palestrado pelo Comissário Abreu

• JUNHO - Festa Junina - Educadores e beneficiários engajados em apresentações nas escolas das redes estaduais, municipais, particulares e na Apae de Vacaria

• JULHO - Visita a Rádio Fátima - Foi oportunizado aos beneficiários à visita aos estúdios da Rádio Fátima, em comemoração aos seus 50 anos   

• SETEMBRO - Apresentações em Homenagem a Semana Farroupilha - Programa Florescer AMMA realizou apresentações em homenagem a semana Farroupilha

• JULHO - Mostra 4R’s da Sustentabilidade - Foram expostos os trabalhos realizados na atividade de Conscientização Ambiental

• JULHO - Visita a Rádio Fátima - Oportunizou os beneficiários a visita aos estúdios da Rádio Fátima, em comemoração aos seus 50 anos 

• FEVEREIRO - Projeto Carnaval: A Beleza das Profissões - Pesquisa realizada pelos beneficiários junto às suas famílias sobre as profissões dos responsáveis, para construir um poema

• JUNHO - Festa Junina - Educadores e beneficiários engajados nos preparativos da festa junina, com atividades de elaboração de enfeites e organização da festa

Programa Florescer AMMA 

Programa Florescer CEAVA

Programa Florescer Rodorib



 O Programa Vida Sempre, criado em 2010, tem a 

missão de contribuir para a educação e segurança no 

trânsito. 

 Através  do  programa  são  oferecidas informações 

educativas a motoristas e pedestres visando orientá-

los para um comportamento adequado e seguro. Para 

isso, são feitas palestras, jogos, teatro,  dicas em meios 

de comunicação e material impresso.

 Em 2011, o Instituto passou a ser proponente de 

um projeto cultural de teatro itinerante, que já está 

em sua 5ª edição, com apresentações nos estados de 

PR, SC e RS.

 Em parceria com o consultor Roberto Branco, o 

programa oferece curso para motoristas de caminhão, 

para empresas clientes da Randon Implementos, com 

temática relacionada à direção defensiva,   economia 

de combustíveis e redução de desgaste de pneus.
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Escola Municipal Albert Schweitzer | 

Curitiba/PR
Crédito: Jeanine Pacholski Escola Coronel Durival de Britto e Silva | Curitiba/PR

Crédito: Jeanine Pacholski

Maio Amarelo - Empresa Supremo Cimentos | Pomerode/SC
Crédito: Jeanine Pacholski
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Arroio do Meio/RS
CTG Arroio do Meio

Balneário Camboriú/SC
CEJA

Lojas Balaroti 
Sipat Hotel e Spa Infi nity  Blue 

Loja Tony Center 
Casa da Água 

Construtora FG 
Praça da Cultura 

Algar Telecom 
Parque Unipraias  - Barra Sul

Balneário Rincão/SC
Praia Limpa

Bento Gonçalves/RS
Transportadora Translovato 

SEST/SENAT 

Bom Jesus/RS
APAE

Festa da Gila e do Quejo Serrano

Camboriú/SC
Carnaval Camboriú

Praia Limpa

Caxias do Sul/RS
FSG

Casa da Cultura Pedro Parenti 
UCS Teatro 

Colégio Murialdo Santa Fé 
Escola Americo Ribeiro Mendes 

Associação de Funcionário Randon 
SEST/SENAT

Associação Criança Feliz 
Casa São Frei Pio Lefan 

Enxutão
Pavilhões da Festa da Uva

CEJA Monte Alegre | Balneário Camboriú/SC

Crédito: Jeanine Pacholski

Roda de Chimarrão – SER Randon | Caxias do Sul/RSCrédito: Jeanine Pacholski

Parque Temático Mini Mundo| Gramado/RSCrédito: Jeanine Pacholski

Apresentações do Espetáculo Vida Sempre 

A Cultura Roda nas Estradas Ano V
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Chapecó/SC
Brantech

SEST/SENAT 

Concórdia/SC
Escola de Educação Básica Mansueto Boff  

Escola de Educação Básica Deodoro 
FABET - Fundação Adolpho Bósio de Educação no Transporte 

Escola de Educação Básica Vidal Ramos Junior 
Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon 

Escola de Educação Básica Walter Fontana 

Escola de Educação Básica São João Batista de La Salle 

Curitiba/PR
Escola Municipal Albert Schweitzer 

Escola Municipal Prefeito Omar Sabbag 

Escola Municipal Coronel Durival de Britto e Silva 

Flores da Cunha/RS
Associação de Motoristas de Flores da Cunha 

Garibaldi/RS
Associação de Motoristas de Garibaldi

Gramado/RS
Parque Temático Mini Mundo

Itapema/SC
Shopping Andorinha

Pomerode/SC
Empresa Volkmann 

Empresa Supremo Cimentos 
Prefeitura de Pomerode 

Escola Básica Municipal Olavo Bilac 
Escola de Educação Básica Municipal Profª. Noemi Vieira de Campos Schroeder 

Escola Básica Municipal Hermann Guenther 
Escola de Educação Básica Municipal Prof. Vidal 

Escola de Educação Básica Municipal Prof. Curt Brandes 
Escola de Educação Básica Municipal Duque de Caxias 

Escola Básica Municipal Almirante Barroso 
Escola Básica Municipal Dr. Amadeu da Luz 

Público estimado de quase 43 mil pessoas
e total de 146 apresentações no ano de 2017.

 

Parceria com
Escola Pública de Trânsito

 Parceria fi rmada com 

Escola Pública de Trânsito 

de Caxias do Sul/RS sobre 

concurso de desenhos e 

redações entre alunos de 

escolas municipais. Divulgaçãos Secretaria Municipal  de Trânsito, Transporte e Mobilidade de 
Caxias do Sul (SMTTM).

 O Instituto Elisabetha Randon também é parceira 

do SIPAV do Rio Grande do Sul.



23

 A partir do mês de agosto, o Instituto Elisabetha Randon fi rmou uma parceria 
com o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), adquirindo assim o selo 
“laço Amarelo”. Através do programa Laço Amarelo são recebidas mensalmente 
campanhas voltadas à conscientização por um trânsito mais seguro. 
 Desta maneira, não somente o Insituto Elisabetha Randon reafi rma seus 
princípios de segurança pelas pessoas para com a vida, mas também dentro das 
Empresas Randon planta Interlagos e Fras-le, as quais têm divulgadas as campanhas 
em cartazes nas saídas dos restaurantes. 
 Recentemente no mês de dezembro, a Randon Consórcios aderiu a causa se 
utilizando dos materiais na forma digital, no “Randon Consórcios Informa”, um 
informativo que os funcionários dessa empressa recebem toda segunda-feira, agora 
com uma campanha/arte diferenciada sobre a valorização da vida no trânsito, e 
claro, a segurança acima de tudo.

Parceria firmada com a

Entidade Laço Amarelo

Campanha Mês de Setembro

Campanha Mês de Outubro

Saída Restaurante Planta Interlagos Saída Restaurante Planta Interlagos

Saída Restaurante Planta Fras-leDivulgação no Informativo “Randon Consórcios 

Campanha Mês de Novembro

Campanha Mês de Dezembro
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 Lançado em 2005, o Programa Ser Voluntário 

visa estimular a força de trabalho das Empresas 

Randon a desenvolver ações, junto  entidades e 

escolas públicas da comunidade caxiense.

            Os voluntários prestam serviços de reforma 

e pintura predial, manutenção de computadores, 

corte de grama, e outros, em quatro escolas públicas 

de Caxias do Sul, que são parceiras do Programa 

Florescer.

            Essas experiências benefi ciam comunidades 

e os próprios voluntários, que disponibilizam seu 

tempo livre, despertando neles novas habilidades e 

competências pessoais, além do sentimento de que, 

com pequenas ações, é possível fazer algo por um 

mundo melhor. 

 O trabalho dos funcionários das empresas 

Randon, voluntários do programa, foi de pintura de 

parede, roçada, manutenções básicas, confecção de 

casinhas para cachorros, instalação de cerca, apoio 

a atividades de recreação de crianças.  O indicador 

de impacto econômico da ação social é baseado 

no custo que a entidade teria que desembolsar se 

tivesse que pagar pelos serviços realizados pelos 

voluntários.  Confi ra a seguir, as ações realizadas no 

ano de 2017.
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Locais: ONG  São Virgílio e 
Escola Abramo Randon

Atividades desenvolvidas: Confecção de 

casinhas de cachorro e pintura de sala de 

aula (etapa 1).

Número de Voluntários: 22

Mês de

Fevereiro

Mês de

Março

Local: Escola Abramo Randon
Atividades desenvolvidas: 2ª etapa de pintura na 

sala de aula e também no parquinho da escola.

Número de Voluntários: 20
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Mês de

Julho

Mês de

Setembro

Festa Julina
Local: Escola 19 de Abril
Atividades  desenvolvidas: 

organizaração das mesas para as 

famílias, estenderam as bandeirinhas e 

correntes temáticas.

Número de Voluntários: 4

Atividades desenvolvidas: Preparação do chimarrão e servir água 

quente. 

Número de Voluntários: 4

Mateada Farroupilha
Local: Escola Américo Ribeiro Mendes
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Local: Escola Abramo Randon
Atividades desenvolvidas: 2ª etapa de pintura na 

sala de aula e também no parquinho da escola.

Número de Voluntários: 10

Mês de

Outubro
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 O  Memorial  Randon, mantido  pelo  Instituto  Elisabetha 
Randon, tem como objetivo preservar e disseminar a história 
das Empresas Randon para o público interno e externo. O 
Memorial é um espaço corporativo que reúne documentos 
históricos relacionados às Empresas Randon, onde recebem 
tratamento técnico necessário para sua guarda permanente.
 Atualmente, o  acervo do Memorial Randon possui  cerca 
de 20.000 documentos entre fotografi as, relatórios, vídeos,  
memória oral, mídia digital, campanhas publicitárias, revistas, 
informativos, jornais e outras peças. Destes, 3.214 registros  
estão  catalogados  no  banco  de dados informatizado. 
Como subsídio teórico, o espaço conta com uma pequena 
biblioteca com obras relacionadas à história do transporte 
no Brasil e no mundo. O acervo bibliográfi co  também é 
composto pela historiografi a de cunho administrativo 
e econômico. Como forma de divulgar a história das 
Empresas Randon, o Memorial Randon mantém na praça 
de convivências dos funcionários, vitrines com fotografi as 
e peças que contam parte da história das empresas Randon. 
No Memorial documental podem ser realizadas pesquisas 
sobre a história das Empresas Randon, contribuindo para a 
produção de diversos tipos de materiais.
 Em  2014  o Instituto  Elisabetha Randon iniciou 
captação de recursos para projeto aprovado junto ao 
Ministério da Cultura,  através da Lei Rouanet, para viabilizar 
a implantação do Memorial Randon, através da reconstrução
de três prédios históricos que datam da década de 50 . Neste 
espaço haverá acervo de época restaurado e auditório para 
exposições e treinamento de pessoal e alunos da rede pública 
e privada de ensino, em ações museológicas, como forma de 
capacitar profi ssionais em visitações a museus.
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Memorial Randon Oferece Oficina A Alunos de

Graduação em História e Administração

 No período entre 7 e 28 de outubro, aconteceu a ofi cina de Tratamento 

e Conservação de Documentos Históricos oferecida pelo Instituto Elisabetha 

Randon através do Memorial Randon a alunos do curso de história e 

Administração da Universidade de Caxias do Sul (UCS) . O curso, com duração 

de 16 horas, teve por fi nalidade apresentar noções básicas em conceitos de 

centros de memória, estrutura e funcionamento de um memorial, tratamento 

técnico e guarda de documentos, entre outros. Foi ministrado pela Mestre Ana 

Paula de Almeida,  formada no Mestrado Profi ssional em História pela UCS.



Memorial

Terraplenagem

Memorial

Aduelas

Início | Maio a Junho Maio a Junho

Mês de Agosto

Mês de Julho
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 Dando início à obra do Memorial, em 2017 foi  

realizado o cercamento e a terraplenagem do terreno.



Mês de Agosto a Outubro

Mês de Agosto a Outubro Mês de Agosto a Outubro

Memorial

Cercamento

Memorial

Projeto
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Premiações e

Certificações 2017

O Programa Florescer foi homenageado pela 

Câmara Municipal com o “Prêmio Caxias 

do Sul” pelos seus 15 anos, completados 

em 18 de março. “O Prêmio Caxias do Sul” 

é uma distinção realizada anualmente pela 

Câmara de Vereadores, destinada a pessoas 

ou entidades que se destacam na prestação 

de serviços à comunidade local nos mais 

diferentes campos de ação.

Recebimento na sua 23ª edição realizada 

em Porto Alegre/RS do “Prêmio Líderes & 

Vencedores”, com destaque nas iniciativas 

de responsabilidade social na categoria 

“Referência Educacional”, realizado pela 

Federasul e Assembleia Legislativa

O Insituto Elisabetha Randon, em nome  

das Empresas Randon, foi agraciado com o 

Certifi cado de “Empresa Amiga do Idoso”, 

concedido pelo Conselho  Municipal do 

Idoso (CMI).
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O  Instituto Elisabetha  Randon (IER) é 

homenageado na Câmara de Indústria 

e Comércia (CIC) como “Empresa 

Mantenedora” da Parceiros Voluntários.

Entidade Social benefi ciada com os recursos 

do evento “Gáuchos na Cozinha” da Parceiros 

Voluntários.

O Insituto Elisabetha Randon, em nome  

das Empresas Randon, foi agraciado com o 

Certifi cado de “Empresa Parceira da Criança 

e do Adolescente” concedido pelo Conselho 

dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(COMDICA)

Ganhadora do 3º lugar na Categoria Prosa, 

na “X Mostra Literária” da Rede Recria, 

Talissa Rebede Veiga com a Educadora Social 

Suzane Pimmel na Biblioteca Parque Largo 

da Estação.
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Campanha do

Agasalho 2017

 No ano de 2017, o Insituto Elisabetha Randon 

continuou apoiando a Campanha de Agasalho 

realizada pelo munícipio de Caxias do Sul.
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Resultados da 

Campanha de Agasalho 2016/2017
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Campanha Solidária
Arrecadação Lacres de Latinha

Campanha Ajuda
São Francisco de Paula

 Durante o ano de 2017 foram arrecadadas 16 
garrafas PET cheias de lacres de latinhas, destinadas 
à LEFAN para aquisição de cadeira de rodas., sendo 
necessárias 150 garrafas para este fi m.

 O  Instituto Elisabetha 
Randon promoveu uma 
campanha de arrecadação 
para as vítimas do temporal 
em São Francisco de Paula/RS, 
que ocorreu em 12 de março 
de 2017. Foram arrecadados 
roupas, materiais de limpeza, 
e materiais de higiene pessoal 
entregues na Prefeitura de 
Caxias do Sul e ao banco de 
alimentos da cidade.
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 As doações feitas por 

funcionários  das Empresas  

foram destinadas à alunos 

da Escola  Abramo Randon.

  No mês de agosto, o Instituto  recebeu 

da Randon Consórcios uma quantia de mais 

de 3 mil exemplares de livros destinados 

ao Programa Florescer. Essa doação foi 

resultante de uma campanha realizada pela 

área de qualidade da empresa, intitulada 

“Desafio SQP (segurança, qualidade e 

produtividade).

 Na sequência, no mês de setembro, 

numa ação solidária, os funcionários da 

Randon Consórcios destinaram R$ 5,00 

por participante na “Roda de Chimarrão” 

para o Programa Florescer. O total 

arrecadado foi de R$ 740,00. 

Campanha para
Arrecadação de Materiais Escolares

Campanhas Solidárias
Randon Consórcios
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