
 
                                                                               

                                                            

                 

No centenário da IBM, instituições da rede do Instituto 
da Criança são benefeciadas

O 
IN

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

ÇÕ
ES

.  
    

  

 O Hora da Leitura, um 
dos programas educacionais 
do Instituto da Criança, 
idealizado pela administradora 
e economista, Priscila Mendes, 
está promovendo uma 
campanha para montar sua 
primeira biblioteca.

O objetivo é montar o espaço 
na Casa do Menor, um Centro 
Comunitário aberto a toda comunidade, localizado em Nova Iguaçu/
Rio de Janeiro. Para isso, é necessário adquirir 20 estantes em aço de 
seis prateleiras.

Os interessados em contribuir deverão doar qualquer quantia 
através da doação on line pelo site do Instituto da Criança 
ou por depósito bancário, através dos seguintes dados: 
Banco Santander | Agência 4328 | Conta Corrente: 13000229-0 
Favorecido: Instituto da Criança | CNPJ: 02.744.697/0001-30.

Cotistas do Instituto da Criança:
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notícias

Confira as atividades da nova filial do Instituto da 
Criança em Guarulhos
 A nova filial do Instituto 
da Criança foi inaugurada há pouco 
tempo, porém já vem apresentando 
diversas atividades e resultados que 
confirmam a nossa missão de fazer a 
diferença e transformar vidas.

Localizada em Guarulhos, a nova filial 
foi inaugurada em abril deste ano e 
já aderiu ao Espaço Cidadão, um dos 
Programas Educacionais do Instituto da Criança e coordenado por 
Edione Cabral.

De acordo com a Sra. Valdirene Ventura, participante da primeira turma, 
o Espaço Cidadão foi muito importante: “Só tenho a acrescentar que, 
tudo o que foi discutido foi muito importante porque vai me dar força 
para realizar meus sonhos”, agradece.

Vale destacar ainda que o Instituto da Criança vem realizando parceria 
com a PB Kids. E em maio deste ano, foi a vez da filial de Guarulhos 
ser beneficiada. Assim, mais de 450 crianças receberam doações de 
brinquedo. Além disso, houve parceria também com a escola Alfa Brasil, 
que atendeu dezenas de jovens.

Outra atividade da nova filial foi realizada através da parceria com a 
Super Pizza, que doou um fogão industrial ao Núcleo Batuíra. Essa 
doação, por sua vez, beneficiará 30 idosos.

 A IBM está celebrando 
seu centenário com a realização 
de inúmeras iniciativas sociais de 
cunho voluntário em todo o mundo. 
Funcionários da companhia, além de 
clientes e membros da comunidade 
estão envolvidos na agenda de 
atividades batizada de ‘Celebration of 

Services’ nos 170 países onde a IBM atua. Voluntários da IBM no Rio 
de Janeiro, por exemplo, procuraram o Instituto da Criança para se 
engajar nas atividades da Organização. Com isso, algumas instituições 
que fazem parte da rede do Instituto foram contempladas.

Ao total, oito instituições foram beneficiadas a partir do contato 
com o Instituto da Criança. No Instituto Recicla Vida, por exemplo, 
três colaboradores da IBM ministraram palestra com dicas para 
entrevistas de emprego para 58 alunas das oficinas de costura, beleza 
e curso de informática da instituição localizada em Itaipava/RJ.

Segundo Isabel Maia, presidente do Instituto Recicla Vida, as palestras 
foram muito proveitosas. “Gostaria de agradecer a iniciativa da IBM 
com esse projeto. As palestras foram de grande valia e esclarecedora 
sobre vários aspectos para as nossas alunas. Elas conseguiram ter 
boa noção de como proceder em uma entrevista de emprego ou até 
mesmo viver em um ambiente de trabalho, abrindo cada vez mais o 
horizonte de cada uma delas”, ressalta.

Instituto da Criança lança serviço de voluntariado voltado 
ao turismo

 A partir de julho, o setor de 
Voluntariado Empresarial do 
Instituto da Criança oferecerá um 
serviço voltado para as operadoras 
de turismo. Trata-se do VEx – 
Volunteering Experience, um serviço 
que possibilita a operadora de 
turismo oferecer aos seus clientes no 
exterior uma atividade diferenciada, 
proporcionando ao turista a 

oportunidade de ter uma experiência inesquecível no Brasil através do 
voluntariado.

A atividade é totalmente assessorada pelo Instituto da Criança que 
planeja, acompanha e executa toda a ação a ser definida junto à 
operadora de turismo. As ações englobam atividades nas áreas de 
cultura e lazer, ambiental, educacional, assistencial, capacitação, 
reforma, entre outras.  Os turistas visitarão instituições sociais que 
serão definidas de acordo com o perfil/habilidades do turista.
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“É graça divina começar bem. Graça maior persistir na caminhada certa. 
Mas a graça das graças é não desistir nunca” .

Para sugestões ou comentários desta edição, mande e-mail para: comunicacao@institutodacrianca.org.br 

Rua João de Barros, 18 / 3º andar - Leblon - RJ - Cep: 22.441-100 - Telefone: 21. 2239 9555   I   www.institutodacrianca.org.br

Campanha Hora da Leitura

Dom Hélder Câmara

Instituição auditada pela:


