
Nossa missão
Com transparência, honestidade, trabalho, pesquisa e investimento, procuramos contribuir 
para o bem-estar da sociedade, contribuindo com as ferramentas que temos para 
transformar o presente, com nosso olhar em direção ao futuro.

Por meio da Fundação Leo Werthein, promovemos ações em três eixos:

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

EDUCAÇAO ARTE E CULTURA MEIO AMBIENTE

Contamos com o apoio de várias instituições:
> Nações Unidas.
> Banco Mundial.
> Scholas Occurrentes.
> ORT.
> Ministério de Educação do Governo da Cidade de Buenos Aires.
> Banco Santander.
> Outras.



Encontros Mundiais de Jovens Scholas World ORT
Estes encontros reúnem jovens de diferentes cidades do mundo para que, com a sua 
capacidade criativa através da Arte, do Jogo e do Pensamento, descubram o poder 
transformador da educação com ferramentas metodológicas que levaram às suas 
respectivas comunidades.

Página Web - 2021
Página web, memória e plataforma virtual para o Encontro Mundial de Jovens.

Encontro México - 2019
Participaram mais de 200 jovens de 26 cidades do mundo, juntamente com o presidente 
do México, Andrés Manuel López Obrador. O encontro incluiu uma mensagem dedicada 
pelo Papa Francisco.

Encontro Buenos Aires - 2018
Participaram mais de 500 participantes de cidades de todo o mundo, juntamente com o 
chefe de governo portenho. O encontrou incluiu uma mensagem gravada especialmente 
pelo Papa Francisco.

Cidadania Global
2019/2020/2021 
É um programa educacional que promove uma educação de qualidade para contribuir à 
formação de uma cidadania global, medida por tecnologias digitais, para a construção de 
um futuro mais justo, equitativo e sustentável.
Este programa é desenvolvido pelo Ministério da Educação da Cidade de Buenos Aires, e a 
Fundação Leo Werthein contribui para o desenvolvimento integral da plataforma digital e 
dos conteúdos de mídia cruzada.
O Programa Cidadania Global recebeu o Prêmio América Latina Verde, sendo uma das 
melhores iniciativas em educação da região.

EDUCAÇÃO



Encontro de ex-presidentes, empresários e acadêmicos
2017
O evento foi realizado em Buenos Aires no âmbito da XXIII Reunião Plenária da Fundação 
Círculo de Montevidéu, com a presença do Presidente da Argentina Mauricio Macri, da 
Vice-Presidente Gabriela Michetti, dos ex-Presidentes Julio María Sanguinetti, Ricardo 
Lagos, Fernando Henrique Cardoso, Felipe González, e empresários e acadêmicos 
proeminentes.
A Fundação Círculo de Montevidéu reúne ex-presidentes, empresários e acadêmicos 
ibero-americanos, trabalha pela democracia e pelo aprimoramento das relações 
internacionais e os convida a refletir sobre questões regionais e globais.

Conscientizando sobre a pegada ambiental
2016/2018
Assumindo o compromisso com a comunidade, desenvolvemos este programa focado na 
promoção de valores, atitudes, competências e comportamentos que promovam o uso 
racional dos recursos, o consumo responsável e a minimização e prevenção de danos 
ecológicos e sociais. Foi levado a crianças do ensino fundamental e desenvolvemos o 
conteúdo em conjunto com a área ESCOLAS VERDES.

Semeando o futuro
2015/2017
O objetivo do projeto foi o de proporcionar ferramentas e formação aos docentes de uma 
escola na localidade de Riglos, província de La Pampa (Argentina). Foram distribuídos 
notebooks para a estruturação de uma sala de computação e, por meio da Escola Técnica 
ORT, treinou-se a equipe docente.



 
Marta Minujín
A fundação apoia a Marta Minujín nas diversas áreas do seu percurso artístico:
 
Marta Minujin em NYC. 
Livro. 2021
A partir de uma investigação profunda e meticulosa, este livro propõe dimensionar a 
estatura de Minujín como figura central no mundo da arte, explorando suas leituras 
políticas e suas buscas formais no contexto da cidade de Nova York.
 
O Pártenon dos Livros Proibidos
Obra artística. Kessel, Alemanha. 2017
A obra foi construída com a coleta e doação de livros proibidos na Cidade de Buenos 
Aires e em outras cidades do mundo, que foram enviados a Kessel para gerar a 
construção do pártenon. Quando a estrutura foi concluída, realizou-se sua 
desconstrução, e o público podia levar os livros e, assim, fechou-se um círculo de 
expansão e distribuição de conhecimento e cultura.
Demos nosso apoio com a compra de uma das colunas que sustentavam a estrutura e 
desenvolvemos uma estratégica campanha de difusão para a coleta dos livros doados 
que depois iram cobri-las.

A partir deste trabalho foi feito um documentário que registra o processo de criação, 
acompanhando a coleta de livros que iriam para Kessel a partir de diferentes partes do 
mundo. O documentário teve sua estreia no âmbito do Festival Internacional de Cinema 
de Mar del Plata, no Museu do Mar e foi realizado em colaboração com o Mecenato 
Cultural da Cidade de Buenos Aires. Em colaboração com o Mecenato publicou-se, em 
2018, o livro catálogo dessa obra artística.
 

A Catedral do Pensamento
Obra artística. Cidade de Buenos Aires, Argentina.
Será uma escultura habitável, em espaço público, como lugar de reflexão a partir das 
transformações globais que atravessamos durante a pandemia. Um espaço de encontro 
e memória em uma obra de arte de participação massiva e de arte para todos.

ARTE E CULTURA



 
FOLA - Fototeca latino-americana

Somos parte integrante dos organismos fundadores da FOLA (Fototeca latino-americana) É 
um espaço dedicado à exibição, ao diálogo e ao pensamento sobre a - e a partir da - 
fotografia.
Seu principal objetivo é desenvolver uma plataforma de diálogo, pensamento e intercâmbio 
entre artistas de todo o mundo, gerando projetos nacionais e internacionais.

Coleção Pampa - Página web

A Coleção Pampa é uma coleção de arte moderna e contemporânea argentina, e é a 
primeira coleção particular on-line de acesso gratuito, com obras de arte argentinas que 
configuram um corpus de arte daquele país, e em contínuo crescimento. É definida por sua 
identidade local, seu pertencimento à cultura Argentina.
https://www.coleccionpampa.com/

 
 



MEIO AMBIENTE

Água Segura
 
Como resultado das inundações, juntamente com a Fundação Água Segura e o Ministério 
do Meio Ambiente, foram entregues 50 filtros de água comunitários para o abastecimento 
de centros de evacuação com água potável. Também foram entregues 5 filtros de água 
potável (Água Segura) a um bairro da localidade de Tigre, na província de Buenos Aires 
(Argentina).
A doação de filtros em diferentes localidades têm, como propósito, o fornecimento de água 
potável e segura aos habitantes das áreas afetadas.

LA MODERNA - Estabelecimento agropecuário
Em La Moderna, como estabelecimento agropecuário situado nas proximidades da 
província de Buenos Aires, começamos a observar que é possível produzir e, ao mesmo 
tempo, conservar a biodiversidade.
Respeitar os recursos naturais, os ecossistemas, a flora e a fauna gera mais possibilidades 
de proteção para nossa saúde e de recuperação econômica.

 
 
LIVRO LOS GUASUNCHOS - Santa Margarita, Santa Fe

Fazenda Los Guasunchos Situada na ecorregião conhecida como a cunha do bosque do 
Chaco, este estabelecimento produtivo agrícola e de criação de gado dedica quase 30% de 
sua superfície para a manutenção dos diferentes ecossistemas naturais.



DOAÇÕES

O grupo Werthein apoia, por meio de diferentes doações, as seguintes entidades:

> Fundación Tzedaká.

> Asociación Civil Haciendo Camino.

> Fundación Judaica.

> Asociación Cooperadora del Hospital de Niños de Ricardo Gutierrez.

> Asociacion Israelita Argentina Tzeire Agudath Jabad.

> Vecinal 21 de Septiembre – Barrio La Paloma.

> Fundación Nuevo Hogar Ledor Vador.

> Ministério de Educação do Governo da Cidade de Buenos Aires.

> Scholas Vaticanas.

> ORT.

> Prefeitura de Batavia, San Luis.



 > Primeiro prêmio internacional para a melhor implementação do programa Work & Life 
Balance em nível internacional, competindo com 85 empresas de todo o mundo, 
atribuído pelo Instituto Europeu de Capital Social (Alemanha, 2010)

 > Prêmio de reconhecimento pelo compromisso com a gestão da diversidade, concedido 
pela delegação das associações israelenses argentinas DAIA (Argentina, 2012)

 > Prêmio empresa familiarmente responsável, concedido pela Fundação Pais e IAE 
Business School (Argentina, 2012)

 > Reconhecimento como empresa comprometida com a resposta ao HIV/Aids, concedido 
pela Fundación Huésped e ONUSIDA (Argentina, 2013)

 > Reconhecimento na categoria internacional de gerenciamento de Recursos Humanos, 
concedido pela HR Magazine Award (Londres, 2013)

 > Reconhecimento pelo compromisso com a gestão da diversidade, concedido pela AMIA 
(Argentina, 2013)

 > Prêmios DAIA, reconhecimento ao trabalho em gestão da diversidade, pelo trabalho em 
matéria de prevenção de bullying e ciberbullying (Argentina, 2014)

 > Prêmio do Leadership 500 Excellence Award 2015, pelo programa oficina de luto e 
acompanhamento (EUA, 2015)

RECONHECIMENTOS E PRÊMIOS


