
 
                                                                               

                                                            

                 

Instituto da Criança apoia Programa Cirúrgico da 
Operação Sorriso

O 
IN

STITUTO DA CRIANÇA UTILIZA PAPEL RECICLADO EM TODAS AS SUAS  PUBLI
CA

ÇÕ
ES

.  
    

  

 O Pense Alto, um 
dos Programas Educacionais 
do Instituto da Criança e 
patrocinado pelo Grupo 
Segurador Banco do Brasil 
Mapfre, iniciará a 4ª turma a 
partir do dia 27 de agosto. Focado 
no ensino profissionalizante 
para jovens com faixa etária de 
16 a 25 anos, o programa visa à 
inserção na carreira de vendas e o despertar de novas perspectivas 
empreendedoras.
 
Idealizado pelo voluntário e empresário Rodrigo Goecks, o programa 
realizou um processo seletivo para iniciar a turma. Interesse, 
disponibilidade de horário, estar cursando ou concluído o Ensino 
Médio e renda familiar foram os critérios usados na seleção. Além 
disso, foi feita uma prova de português e matemática a fim de nivelar 
o conhecimento dos jovens.
 
As aulas, que terão em sua grade disciplinas como: Organizações 
Empresariais, Empreendorismo, Português, Informática, Postura 
Pessoal, entre outras, serão realizadas no IGEC – Instituto de Gestão 
e Comunicação - Centro do Rio, durante 13 sábados, totalizando uma 
carga horária de 96 horas.
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Confira os resultados da Campanha do Agasalho 
2011
 O Instituto da Criança 
aqueceu ainda mais esse inverno. 
Com a contribuição de pessoas físicas 
e jurídicas, a 8ª edição da Campanha 
do Agasalho arrecadou 1.242 peças de 
agasalho, beneficiando 19 instituições 
que fazem parte da rede do Instituto.

Roupas e cobertores foram doados por 
diversas empresas que se juntaram 
ao Instituto em prol desta causa, como: Brasilcap, BV2, Connect.com, 
Cosan, Modal, Supergasbrás, Peixe Urbano, Prudential, Statoil, Poit 
Energia, Shell, Gearlbulk, Proforma, Touch, Torover e Kids In. Estas 
empresas, por sua vez, arrecadaram agasalhos dentro dos próprios 
espaços físicos com destino ao Instituto.

O Instituto da Criança agradece a todos que colaboraram. São ações 
como estas que tornam possível a continuidade do nosso propósito de 
fazer a diferença e transformar vidas.

 A Operação Sorriso acredita 
que toda criança merece uma vida com 
dignidade. Para aquelas que possuem 
a fissura labiopalatina, dignidade 
começa com o direito de sorrir. É por 
isso que, entre os dias 8 e 16 de agosto, 
a Organização realizou a 3ª edição do 
Programa Cirúrgico no Rio de Janeiro, 

no Hospital Universitário Pedro Ernesto. E o Instituto da Criança 
apoiou a ação.
 
Através de 172 kits compostos por alimentos, brinquedos doados 
pela PB Kids, revistas doadas pela editora Ediouro e mochilas 
confeccionadas pela Wollner, o Instituto da Criança organizou quatro 
diferentes kits de acordo com a faixa etária de crianças e jovens de 0 
a 18 anos e distribuiu nos dias da triagem.
 
As cirurgias são gratuitas e a Operação Sorriso, juntamente com seus 
parceiros locais, oferece toda a estrutura de apoio aos pacientes e 
acompanhantes, como alimentação, acomodação - para pacientes 
oriundos de outros municípios - e transporte local. Além disso, todos 
profissionais que participam da ação, entre cirurgiões plásticos, 
enfermeiros, anestesistas e psicólogos, entre outros, trabalham de 
forma voluntária.
 
E a missão já foi cumprida: a Operação Sorriso deixa no Rio de Janeiro 
163 procedimentos cirúrgicos e 102 novos sorrisos!

Supergasbras doa agasalhos para instituição apoiada 
pelo Instituto da Criança

 Cada vez mais as empresas 
incentivam seus funcionários a se 
engajarem em trabalhos voluntários. 
E para dar continuidade à campanha 
do agasalho do Instituto da Criança, 
colaboradores da Supergasbras 
aderiram à causa e, assim como 
outras empresas parceiras do 
Instituto, doaram agasalhos. A 
instituição beneficiada foi o Projeto 

Efraim, uma das nossas instituições apoiadas no Rio de Janeiro.

Na ação realizada no dia 2 de agosto, os colaboradores da Supergasbras: 
Patrícia Costa, Thiago Forlan, Elaine Araújo, Tânia Costa, Daiana Silva 
e Bruna Rangel foram à instituição localizada em Mesquita, Baixada 
Fluminense e, além de doarem 295 peças de roupas, interagiram com 
as crianças.

O colaborador da Supergasbras, Thiago Forlan, agradece a parceria com 
o Instituto: “para nós da Supergasbras é um orgulho estar em parceria 
com o Instituto da Criança através da campanha, na qual arrecadamos 
agasalhos para o Projeto Efraim. É muito gratificante doar um pouco do 
nosso tempo para uma causa como essa”, destaca Thiago, que atua na 
área de Responsabilidade Socioambiental da empresa.
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“A medida do sucesso de um homem na vida não se mede pela riqueza 
que adquiriu, mas pelo tipo de família que formou.” .
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Programa Pense Alto inicia mais uma turma
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