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Em comemoração ao Mês Internacional do Voluntário, 
Instituto da Criança realiza ação social

Uma ação solidária e pra 
lá de divertida com direito 
a personagens do Sítio do 
Pica Pau Amarelo e diversas 
atividades lúdicas, estruturada 
pelo Instituto da Criança. Assim, 
foi o sábado, 17 de dezembro, 
dia em que os colaboradores 
da Vale proporcionaram 

alegria às crianças do INPAR – Instituto Presbiteriano Álvaro 
Reis de Assistência à Criança e ao Adolescente, localizado em 
Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.

A ação, nomeada de Dia V Vale, beneficiou cerca de 40 crianças 
com faixa etária de 4 a 6 anos, moradoras da comunidade 
da Cidade de Deus e adjacências, e teve atividades ligadas à 
educação ambiental e cultural através de uma gincana, na qual 
os colaboradores da Vale se vestiram de personagens clássicos, 
como Emília, Visconde de Sabugosa, Saci e Dona Benta, além de 
diversas outras brincadeiras. No total, 11 voluntários marcaram 
presença.

No final da ação, foram entregues brindes e lanches a todas as 
crianças da instituição.

Resultados da Campanha de Natal

Nos dias 3 e 4 de dezembro, 
o Instituto da Criança e 
a Aldeia Rosa Dourada 
promoveram o Bazar 
Beneficente de Natal. O 
evento foi realizado em 
Guarulhos e contou com o 
apoio dos hotéis: Novotel 
Jaraguá, Slavieiro Executive 
Jardins, Blue True Faria Lima e do Meliá Jardim Europa. Estes 
hotéis, por sua vez, serviram de postos de coletas para as 
doações. 

Mais de 400 pessoas estiveram presentes no evento que teve 
como objetivo arrecadar doações dos colaboradores dos hotéis, 
que também contribuíram com itens próprios, como lençóis, 
toalhas e cobertores.

O Instituto da Criança, por 
meio do setor de Voluntariado 
Empresarial, realizou a ação 
“Agente Transformador” 
na Escola Municipal Pedro 
Ernesto, na Lagoa, no sábado, 
10 de dezembro. Cerca de 30 
voluntários das empresas:  
Vale, Simtech, Gearlbulk e 

Leroy Merlin dedicaram seu tempo e arregaçaram as mangas, 
pintando duas salas de aula da escola.
 
A atividade, que durou cerca de 5 horas, teve o objetivo de 
fazer com que os voluntários passassem por uma experiência 
transformadora, reconhecendo-os como agentes de 
transformação de uma causa e/ou de um público específico.
 
As Organizações das Nações Unidas instituiu o dia 5 de 
dezembro como Dia Internacional do Voluntário. O objetivo da 
ONU é fazer com que, ao redor do mundo, sejam promovidas 
ações de voluntariado em todas as esferas da sociedade.

Vale destacar ainda que 2011 foi considerado o Ano 
Internacional dos Voluntários – AIV. O objetivo é aumentar o 
reconhecimento, a facilitação, a rede e a promoção do serviço 
voluntário.

Instituto da Criança promove bazar beneficente junto a 
cinco hotéis

A Campanha de Natal do 
Instituto da Criança foi um 
sucesso! Ao total, foram 
arrecadados cerca de 2.400 
kits de materiais lúdicos e 
brinquedos, beneficiando 23 
instituições que fazem parte 
da rede do Instituto no Rio e 
em São Paulo.

Brinquedos e kits compostos  por hidrocor, giz de cera, massa de 
modelar, lápis de cor e revistas de atividades foram doados por 
amigos e parceiros, que se juntaram ao Instituto da Criança em 
prol desta causa, como: a Brasilcap, PDG, Lafem Engenharia, PB 
Kids, Umbria Grupo, Losango, Metrô Rio, DNV, Sextante, Grupo 
Libra, Gávea Investimentos, Ipiranga e Cypress. Além disso, 
colaboradores da empresa JGP doaram diversos brinquedos para 
duas de nossas instituições apoiadas no Rio.

O Instituto agradece a todos por terem proporcionado um natal 
ainda mais animado para as nossas crianças!

Colaboradores da Vale levam alegria a crianças de 
comunidade
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“Tente mover o mundo - o primeiro passo será mover a si mesmo” .

Platão


