Ações que
transformam vidas.

www.i n sti t u toi m a p.org.br
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“Precisamos construir um legado. Algo
concreto que as pessoas se lembrem de nós,
em nossas famílias, em nosso trabalho e em
nossas relações. Seremos lembrados pelo que
fizemos pelo mundo e para o mundo.”
Marina Patrus
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Nossa história
O Instituto Marum Patrus – IMAP é uma organização
filantrópica fundada pela Patrus Transportes, em
2008, por meio da Diretora de Cultura Organizacional,
Transformação Digital e Pessoas, Marina Patrus (in
memoriam), que tinha o sonho de formalizar e expandir os
projetos sociais da empresa. Desde então, o instituto carrega
o capital solidário de sua idealizadora e o nome do visionário
Marum Patrus de Souza, fundador da Patrus Transportes.
Reconhecido por sua atuação humanizada, o IMAP possui o
registro de Utilidade Pública cadastrado no Conselho Municipal
de Assistência Social (CMAS), Conselho Municipal de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Conselho do Idoso
e no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Propósito
Transformar vidas e dignificar pessoas.

Missão
Investir na promoção humana através de uma rede de ações
permanentes e sustentáveis, incentivando o voluntariado, promovendo a
qualificação profissional e assistência social, proporcionando dignidade
para as pessoas nas diversas regiões onde a Patrus Transportes atua.

Visão
Estar alinhado com as boas práticas de ESG, na sua área de atuação.

Valores e Princípios
Parceria
Simplicidade
Respeito
Transparência
Engajamento
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IMAP EM
NÚMEROS
R$ 5.5 milhões*
investidos em ações
sociais

Mais de 800*
associados e parceiros
Mais de 60 mil*
pessoas impactadas

“O Instituto Marum Patrus é, sem dúvida, o agrupamento humano
que mais nos incentiva com atitudes e sugestões para seguirmos
firmes em busca de um mundo menos desigual. Podemos afirmar
que em todos os contatos que tivemos com o IMAP saímos
melhores e mais motivados para aplicarmos aquilo que sonhamos
e acreditamos.”
Instituto Mano Down

*Período referência 2008 a 2021.
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SOBRE A
FUNDADORA
Natural de Belo Horizonte, Marina Patrus
(1965 – 2019), mãe do João Gabriel, da
Maria e da Ana, atuou na Patrus Transportes
como Diretora nas áreas de Cultura
Organizacional, Transformação Digital e
Pessoas.
No trabalho, sempre se posicionou à frente
dos projetos e desafios sociais, não só da
Patrus Transportes, mas especialmente
como idealizadora do IMAP – Instituto
Marum Patrus. A sua paixão em ajudar
as pessoas a realizar os seus sonhos
suplantava qualquer outra aspiração em
sua vida.

Pessoas especiais conferem
identidade à Instituições e as
tornam relevantes.

“Jamais esqueceremos do seu exemplo
de conversão, mostrando que vida interior
é o único espaço que somos capazes de
construir, de mudar e transformar! Que
linda obra ela iniciou para que possamos
continuar construindo.”
Adriana Martins Melo Rodrigues
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LINHA DO TEMPO

NASCE O
INSTITUTO
MARUM PATRUS
– IMAP.

Início do PROVAR
- Programa de
Voluntariado
de Ações
Responsáveis.

Parceria com o
Childhood Brasil
nos programas
Mão Certa e
Faça Bonito.

Lançamento do
Um Dia Patrus
para PROVAR.

Lançamento
do programa
Transportando
Solidariedade.

Implantação
do projeto
Descarregou?
Descarregue
aqui, para a
destinação
correta de lixo
eletrônico.
Aporte de
projetos via leis
de incentivo
fiscal.

2012
2013
2014
2015

2008
2009
2010
2011

Em mais de uma década, diversas ações marcaram a
trajetória do IMAP e beneficiaram milhares de pessoas.
Conheça alguns destaques:

Realização do
projeto Arvorecer,
com o plantio de
5 mil mudas.

Criação do
projeto Jovem no
Transporte.
Início da adesão
de associados
para o IMAP.

Realização da
1a Oficina de
Sustentabilidade
Júnior (para
filhos de
colaboradores).

Realização da
1a Oficina de
Sustentabilidade
da Mulher.

Inscrição no
Conselho
Municipal de
Assistência
Social.

Título de
Utilidade Pública.
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Participação
do IMAP na
audiência
pública do
Faça Bonito.

Lançamento do
aplicativo Rota
Certa.
Início do
programa
Redescoberta
para esposas de
colaboradores
e mulheres da
comunidade
do entorno –
cursos de corte e
costura.

Redefinição
dos pilares
de atuação:
Voluntariado,
Assistência
Social,
Qualificação
Profissional e
Qualidade de
vida.
Expansão do
programa
Redescoberta
- curso de
conferente.
Lançamento do
programa IMAP
Digital.
Criação do
programa Um
Dia IMAP para
Reformar.
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Ampliação do
projeto Um
Dia IMAP para
Reformar.

2020
2021

2016
2017
2018
2019
Estruturação
dos projetos
de Assistência
Social e
Geração
de Valor
Compartilhado.

Lançamento
da nova marca
do instituto.

Falecimento da
fundadora do
IMAP, Marina
Patrus.

Com a ajuda de
apoiadores e
associados, o IMAP
segue escrevendo sua
história de sucesso
e cumprindo seu
propósito: transformar
vidas e dignificar
pessoas.

Expansão do
programa
Redescobertas
- Doces
Descobertas.
Expansão do
programa Jovem
no Transporte.

Implantação
do projeto
Rota Solidária.
Implantação
do projeto Na
Marmita.
Lançamento
da Central
IMAP de
Projetos
Incentivados.

Criação do
programa
social de
enfrentamento à
pandemia Olhar
ao Redor.
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PILARES DE ATUAÇÃO

Assistência
social

Capacitação
profissional

Voluntariado
Os projetos do IMAP têm como público-alvo os
colaboradores da Patrus Transportes, instituições
do terceiro setor e a comunidade no entorno das
unidades da empresa. A área de atuação do
instituto se concentra em três pilares:
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Atendimento social
Auxílio médico por meio de empréstimos de material hospitalar,
assistência farmacêutica, assistência alimentar, auxílio funeral,
orientações sobre aposentadoria e encaminhamentos psicológicos.

Atendimento psicológico
Acompanhamento profissional oferecido para pessoas
com necessidades terapêuticas de baixa renda. Desde a
implantação, foram mais de 600 atendimentos psicológicos
realizados.

Campanhas sociais
Periodicamente, o IMAP apoia e realiza campanhas
de doação de sangue, arrecadação de alimentos e
roupas para instituições beneficentes, comunidades
e famílias em vulnerabilidade social.

Patrocínios
Neste pilar estão os programas
e ações de atendimento
e acompanhamento dos
associados, colaboradores e
familiares.
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A Central IMAP de Projetos é
responsável pela gestão dos
aportes via lei de incentivo
da Patrus Transportes.
O instituto realiza
anualmente a seleção
e o acompanhamento
de projetos por meio
das leis de incentivo
(municipal, estadual
e federal).

Foram

14 projetos

apoiados e mais de

500 mil

reais investidos.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Doações
O IMAP promove
doações financeiras,
cestas básicas e itens
de higiene pessoal
a instituições sociais
cadastradas.

Mais de

250 mil quilos

de donativos
arrecadados.

Rota Solidária
O Projeto Rota Solidária realiza ações sociais
planejadas a partir do mapeamento de necessidades
dos colaboradores, parceiros e comunidades do entorno,
conforme particularidades locais. O objetivo é reduzir os
impactos sociais, provocados pela COVID-19, promovendo
o acesso aos direitos humanos básicos, como alimentação
adequada e promoção da saúde.

Um Dia IMAP para Reformar
O projeto Um Dia IMAP para Reformar realiza
obras de infraestrutura e ampliações nas casas de
colaboradores que se encontram em situação de
vulnerabilidade social. O projeto, que promove o
voluntariado, tem o objetivo de dignificar a vida de
colaboradores e os seus familiares.
Para a seleção das casas, é aberto um edital com
uma análise socioeconômica. As inscrições são
avaliadas por um comitê por meio de um vídeo
descritivo do local e uma carta retratando a
história de vida da família.

Desde 2019,

12 casas
foram reformadas
e investidos um
total de

340 mil

reais.

Transportando Solidariedade

“Criamos um mapa por geolocalização com mais de 6.400
projetos sociais por todos os estados brasileiros. Essa grande
mobilização e impacto social, em todo Brasil, foi graças
ao IMAP e a Patrus Transportes. Sem esse apoio, nunca
conseguiríamos ir tão longe. O IMAP é a transformação que
queremos ver no mundo.”
Caçadores de Bons Exemplos

O IMAP, em parceria com a Patrus, realiza o transporte solidário para
instituições do terceiro setor. No ano de 2020, foram entregues mais de 40
toneladas de doações em alimentos para instituições parceiras.
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CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Jovem no Transporte
O programa Jovem no Transporte foi criado para
capacitar jovens aprendizes para o mercado de
trabalho, por meio da aprendizagem profissional
voltado para o setor de transporte de cargas
fracionadas. A metodologia do projeto alia teoria
e prática promovendo o desenvolvimento de
competências profissionais e comportamentais.

114 jovens
formados.

50% foram
contratados
após o
programa.

Redescoberta
Criado para promover a transformação social por meio
da geração de recursos para mulheres de baixa renda.
Atualmente, o programa envolve tanto o público feminino
quanto o masculino, sendo responsável por desenvolver
projetos voltados também para o empreendedorismo.

Doces Descobertas
Integra o programa Redescoberta, com foco no
empreendedorismo doméstico. São disponibilizadas
aulas à distância sobre a produção de doces,
planejamento, precificação e marketing.

Abrange os programas de
formação e qualificação para o
mercado de trabalho, voltados
tanto para o primeiro emprego
quanto para o desenvolvimento
de novas habilidades.
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Imap Digital
A educação tecnológica e o
acesso a ambientes virtuais
são fomentados na Patrus
Transportes pelo programa
IMAP Digital, que busca
atender a demanda do
mercado de trabalho, ou
mesmo as necessidades
pessoais, e contribuir
com a inclusão digital.

Desde 2018,
foram

510 pessoas
capacitadas.
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VOLUNTARIADO

PROVAR
O Programa de Voluntariado de Ações Responsáveis - PROVAR tem
como objetivo promover programas sociais por meio do trabalho
voluntário, apoiando instituições sociais e pessoas em situação
de vulnerabilidade social. Atualmente, o projeto se desdobra em
outros dois:

Na marmita
Com o agravamento da situação
econômica no país, ocasionado pela
pandemia, o projeto Na Marmita foi
lançado em 2020.

O voluntariado está na essência do IMAP, que
sempre realiza ações com a participação dos
colaboradores da Patrus Transportes. O instituto
acredita que eles têm a força para conectar os três
pilares – voluntariado, capacitação profissional e
assistência social – e transformar a realidade.
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O projeto incentiva o trabalho
voluntário entre os colaboradores
da Patrus Transportes para
a produção de marmitas
distribuídas a pessoas em
situação de vulnerabilidade
social.

Foram

4.8 toneladas
de alimentos
produzidos e

6 mil
marmitas
distribuídas.

Líder Social
O projeto Líder Social tem o objetivo
desenvolver lideranças para o voluntariado
nas unidades da Patrus Transportes. As
equipes são capacitadas, desenvolvendo
habilidades para identificação,
planejamento e execução de ações e
projetos sociais nas filiais e no entorno.
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PREMIAÇÕES IMAP
Reconhecimento de
Responsabilidade Social e
Sustentabilidade, Grupo Boticário.
2009 e 2011

Selo de
Responsabilidade Social,
Projeto Providência.

Reconhecimento social Marcas
do Bem, Associação Mineira de
Reabilitação (AMR).

2010

2010, 2011 e 2012

Prêmio de Sustentabilidade na
categoria Responsabilidade
Social, SETCESP.

Prêmio Empresa Inclusiva:
O Valor das Diferenças,
Governo de Minas Gerais.

2015, 2019 e 2020

2018

Reconhecimento Empresa
Amiga, Instituto Mano
Down.

Reconhecimento da parceria
com o programa Na Mão
Certa, Childhood Brasil.

2020

2019

CERTIFICADOS E RECONHECIMENTO:
Mérito Legislativo de Contagem, em agosto de 2010.
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Prêmio Ser Humano
Oswaldo Checchia –
Programa Jovem no
Transporte.

13o prêmio Ser Humano, na
categoria Responsabilidade
Social – Programa Jovem
no Transporte, ABRH-MG.

2014

2014

Título de Utilidade Pública Municipal: Lei no 4.451, em maio
de 2011.
Mérito da Associação de Promoção Humana Divina
Providência, em novembro de 2011.
Inscrição CMAS de Contagem no 139, em maio de 2013.
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COMO CONTRIBUIR
COM O IMAP?

Distribuição dos ODS nos três pilares
de sustentabilidade
As ações e programas do IMAP têm como base os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), criados pela ONU.

Qualquer pessoa pode participar ou contribuir para os projetos do
IMAP como voluntário, apoiador ou associado.

Para ser um voluntário

SOCIEDADE

Você pode participar de ações sociais pontuais,
em nossos programas ou fazer parte do PROVAR Programa de Voluntariado de Ações Responsáveis.

Para ser um apoiador
Apoie o instituto de diversas formas: doações financeiras
espontâneas de qualquer valor, doação de materiais ou
parcerias nas diversas ações que o IMAP realiza.

MEIO
AMBIENTE

Para ser um associado
Você pode ser um associado e contribuir com um valor mensal.
As cotas são a partir de 0.5% do salário mínimo vigente.

0,5%
Ônix

1%

2%

Bronze

Prata

ECONOMIA

3%
Ouro

Em caso de dúvidas, envie um e-mail para
imapmtz@patrus.com.br

BENEFÍCIOS
Como forma de agradecimento pela contribuição com o propósito
do IMAP, o Instituto realiza mensalmente sorteios de
prêmios, produtos e participação em diversos eventos.
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“O Instituto IMAP, a partir do cuidado e a preocupação com o próximo,
próprios de sua essência, ensina para a sociedade como essas
características são poderosas no alcance da missão de transformação
social rumo a condições de vida mais justas para todos.”
Instituto O Grito
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r. Rua José Afonso Barbosa Melo, 145 Sala 01, Cinco,
Contagem - MG, 312191-1074/1131

(31) 99299-0245
imapmtz@patrus.com.br

www.institutoimap.org.br

