
 
                                                                               

                                                            

                 

Prudential do Brasil contribui na recuperação da Região 
Serrana do Rio
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 Cerca de 30 colaboradores 
Itaú Unibanco realizaram, no dia 
28 de maio, uma ação voluntária 
voltada ao público infantil na Creche 
Comunitária Criar, em São Gonçalo/
RJ. E para dar continuidade na 
assessoria à Fundação Itaú Social, o 
setor de Voluntariado Empresarial 
do Instituto da Criança apoiou no 

planejamento e execução da ação voluntária.
 A atividade durou 3 horas e teve como foco conscientizar a 
higiene bucal das crianças, além de auxiliar na obra do telhado da 
creche. Na ocasião, houve ainda atividades recreativas e um teatro, 
que tornou a tarde deste sábado muito mais divertida. Ao total, foram 
atendidas indiretamente 150 crianças da instituição.
 A líder do GM - Grupo de Mobilização – Niterói/São Gonçalo, 
Vanessa Paloleschi, deixa seu recado aos envolvidos da ação: “Parabéns 
a todos os integrantes do GM, aos voluntários, aos doadores materiais, 
aos diretores, professoras e principalmente as crianças que foram 
fantásticas e nos proporcionaram muitas alegrias”, agradece.
 E as ações voluntárias do Núcleo de Mobilização de Ação Social 
do Rio de Janeiro – Itaú Unibanco não param. A próxima atividade será 
realizada no dia 2 de julho, sábado, em Niterói. Dessa vez, as áreas de 
atuação serão esporte e educação.

Cotistas do Instituto da Criança:
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notícias

Nos shows de Paul McCartney, Instituto da
Criança marca presença
 O show do Paul 
McCartney, realizado nos dias 
22 e 23 de maio, levou cerca de 
90 mil pessoas ao estádio do 
Engenhão, no Rio de Janeiro. E 
o Instituto da Criança marcou 
presença no evento.
 A empresa Plan Music, 
promotora do show do Paul 
McCartney, ofereceu um espaço junto aos patrocinadores do evento 
para exibição de quatro painéis do Instituto da Criança durante os 
dias do show. Já a empresa High Level confeccionou o material.
 Agradecemos aos amigos Luiz Oscar Niemeyer, Sergio 
Malta e Roni Veloso que viabilizaram essa excelente oportunidade 
para divulgação e promoção do Instituto da Criança.

 A Prudential do Brasil Seguros 
de Vida contribuiu com um cheque no 
valor de US$ 50 mil que foi doado ao 
Instituto da Criança para ser destinado 
ao Projeto #minhaajudasuacasa. Este 
valor, por sua vez, será destinado para 
a compra de 24 kits-casa, beneficiando 

assim, 24 famílias da Região Serrana do Rio. Os kits já foram 
encomendados e serão entregues até o início de julho.
 Neste mês, a empresa está participando da Campanha 
do Agasalho do Instituto da Criança. A seguradora, que tem um 
programa contínuo de contribuições sociais, tem um posto de coleta 
de roupas, agasalhos, luvas, meias e cobertores até o dia 30 de junho. 
As doações serão distribuídas entre as nove instituições que fazem 
parte da rede do Instituto da Criança, no Rio de Janeiro.
 O Gerente de Comunicação da Prudential do Brasil Seguros 
de Vida, Renato Wilmersdorfer, deixa seu recado: “Parabéns 
pelo belíssimo trabalho desenvolvido pelo Instituto da Criança e, 
sobretudo, pela competência em reunir pessoas com força e alma no 
intuito de transformar socialmente este país. Temos muito trabalho 
pela frente”.
 A Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. é uma subsidiária 
da  Prudential Financial Inc., uma das maiores companhias de serviços 
financeiros do mundo, a qual tem operado por mais de 130 anos de 
existência. 

Instituto da Criança realiza ação solidária na Lagoa
 Desde o dia 23 de maio, o 
Instituto da Criança vem convidando 
todos para praticar um ato solidário 
através da Campanha do Agasalho. 
E no sábado, 18 de junho, foi a vez 
de nos reunirmos no Parque dos 
Patins, na Lagoa Rodrigo de Freitas, e 
realizarmos uma ação para arrecadar 
roupas de frio e cobertores para as 
instituições que fazem parte da rede do Instituto.
 Vale destacar que as doações poderão ainda ser entregues nas 
sedes do Instituto da Criança, no Rio, São Paulo e Guarulhos, até o dia 
30 de junho.
 Seja solidário e vamos todos juntos nesta corrente do bem! É 
através do calor humano que se vence um inverno rigoroso.
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“A educação liberta e torna a vida melhor, nos livra da ignorância, que é 
a condenação à vida difícil” .
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Ação Voluntária leva alegria para crianças de Creche 
Comunitária

Alexandre Garcia - Jornalista
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