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notícias
Confira os resultados da Campanha da Região 
Serrana do Rio

 As tempestades que atingiram 
a Região Serrana do Rio de Janeiro 
passaram, mas a tragédia na vida de 
milhares de pessoas está instalada e 
ficará durante muito tempo marcada. 
As perdas materiais podem ser 
substituídas e, com a contribuição 
da sociedade, necessidades básicas 
estão sendo supridas. 

 Com isso, em solidariedade às vítimas das enchentes, o 
Instituto da Criança realizou uma campanha e arrecadou mais de 500 kg 
de alimento, 13.000 garrafas d’água, 1.800 produtos de higiene cerca de 
3.000 peças de roupas. Estimamos que essas doações equivalem a um 
valor total de R$ 38.000,00. Já em doações financeiras, arrecadamos o 
valor total de R$ 298.470,00.  Concluímos assim essa primeira fase de 
urgência somando recursos financeiros e materiais, um valor total de 
R$ 336.470,00.
 Utilizando esses recursos, adquirimos e encaminhamos 
às vítimas das cidades afetadas 420 colchões, 101 geladeiras, 100 
fogões, 30 camas, 12 lavadoras de roupas, 10 armários e materiais 
de construção, adquirimos ainda 1.000 doses de vacina contra a 
hepatite A, diversos medicamentos, alimentos e fraldas, totalizando R$ 
152.742,00.    
 Destinamos ainda R$ 55.000,00 ao Instituto Recicla Vida 
para compra de itens que foram distribuídos para a comunidade local. 
Dentre eles, estimamos, aproximadamente, 22 toneladas através de 
alimentos, vestuário, roupas de cama e banho, produtos de higiene 
e 600 cestas de limpeza, contendo 9.000 itens, além de geladeiras e 
fogões.
 Já para a Cruzada do Menor, foram destinados R$15.000,00 
para a aquisição de itens diversos destinados aos desabrigados na 
região de São José do Rio Preto. 
 Vale destacar ainda que, do total de doações financeiras já 
captadas, estão sendo destinados R$75.728,00 ao Projeto Minha Ajuda 
– Sua Casa.
 O sucesso desta campanha é resultado da solidariedade de 
todas as pessoas físicas e jurídicas que colaboraram. Sem esta força-
tarefa das empresas e da população, essa ação não seria possível.

Instituto da Criança realiza consultoria em
Voluntariado Empresarial
 Desde 2008, o 
Instituto da Criança iniciou 
uma nova área de atuação, 
oferecendo serviços de 
consultoria a empresas para a 
prática do Investimento Social 
Privado e da Responsabilidade 
Social Corporativa. Dentro 
desta perspectiva, a partir de 
dezembro de 2010, o Instituto 
da Criança ampliou suas 
atividades desenvolvendo também a prestação de serviço em 
assessoria e consultoria na área de Voluntariado Empresarial. 
 Essa atividade se tornou viável a partir da confiança do 
Riovoluntário, que transferiu clientes, metodologias e tecnologias 
sociais ao Instituto da Criança. Asseguramos a continuidade da 
prestação de um serviço de expressiva relevância para as empresas, 
seus colaboradores e as organizações sociais, contribuindo assim 
para a construção de uma sociedade mais coesa e justa. 
 Em 2011, desejamos seguir contribuindo com o exercício 
da responsabilidade social dos nossos clientes e parceiros.

Unidos em prol das vítimas da Região Serrana 
do Rio
 Em fevereiro, o 
Instituto da Criança ampliou a 
ação formalizando uma parceria 
com o Projeto Minha Ajuda - Sua 
Casa - www.minhaajudasuacasa.
com.br. Assim, em conjunto, 
temos mais um objetivo, além 
das doações para a Região 
Serrana: reformar e construir 
casas atingidas nas cidades 
afetadas.
 O Projeto Minha Ajuda – Sua Casa teve início no Facebook 
e em poucos dias já contava com mais de 8 mil adeptos, arrecadando 
cerca de 500 toneladas de donativos para os desabrigados da Região 
Serrana do Estado.
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Prestação de serviço do Voluntariado Empresarial 
para a empresa Metropolitan Touring


