
                                                                               
                                                            

                 

Cultura Inglesa realiza ação social com Projeto Minha 
Ajuda Sua Casa
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Devido ao sucesso da campanha da linha 
Cromoterapia, a Touch Watches resolveu 
estender a parceria com o Insti tuto da Criança. 
Com isso, mais 15.000 relógios estarão a 
venda, sendo que R$ 1,50 de cada unidade 
será reverti da ao Insti tuto, totalizando o valor 
de R$ 22.500,00. Este valor, por sua vez, será 
reverti do às ações sociais do Insti tuto.

Vale ressaltar ainda que, ciente da possibilidade de se instalar uma 
piscina no Insti tuto Flordelis, através da informação do Insti tuto da 
Criança, a Touch Watches teve a iniciati va de assumir a instalação. 
A obra da piscina está quase fi nalizada para que as crianças possam 
aproveitá-la.

Coti stas do
Insti tuto da Criança:
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Insti tuto Vida Real inaugura Ofi cina de Grafi te
Emoção, superação e 
vontade de fazer mais. Assim, 
podemos descrever o evento 
de inauguração da Ofi cina de 
Grafi te, realizada no dia 6 de 
maio, na sede do Insti tuto Vida 
Real, insti tuição apoiada pelo 
Insti tuto da Criança há 6 anos. 
Os trabalhos apresentados são 
confeccionados pelos próprios alunos da insti tuição.

No evento, além dos alunos, esti veram presentes: Sebasti ão 
Araújo, presidente do Vida Real; Carlos Werneck, vice-presidente 
do Insti tuto da Criança; Renée Branco, que contribuiu para fundar 
a insti tuição; Paulo Calarge, um dos conselheiros consulti vos 
do Insti tuto da Criança, além do presidente do Insti tuto, pedro 
Werneck, que recebeu homenagem.

Para o ex-aluno do Vida Real, izaias Martins, a instituição trouxe 
muitos benefícios: “O Vida Real me ajudou a sair das drogas e do 
alcoolismo”, revela o jovem de 18 anos, que hoje faz parte da equipe 
do Instituto da Criança.

Alunos e funcionários da Cultura Inglesa 
mostraram espírito de solidariedade. A 
escola de inglês arrecadou R$ 24.472,31, 
que foi repassado ao Insti tuto da Criança 
para ser aplicado no projeto Minha 
Ajuda - Sua Casa, a fi m de ajudar as 
víti mas da tragédia que ati ngiu a região 

serrana do Rio no início deste ano.

No dia 16 de abril, alguns integrantes da escola de inglês, juntamente 
com Renata Beier, coordenadora do projeto Minha Ajuda - Sua Casa, 
foram até a região de Areal, em Itaipava, e doaram kits-casas para sete 
famílias. Estes kits são compostos por geladeira; fogão quatro bocas; 
máquina de lavar roupas; ferro de passar roupas; mesa com quatro 
cadeiras; cama de casal; cama de solteiro; talheres, pratos, copos e 
panelas, além de roupas de cama e banho.

A presidente do Cultura Inglesa, Maria Lucia Willensens, faz suas 
considerações ao Insti tuto da Criança: “Obrigada a vocês por terem 
esta organização maravilhosa que torna tão mais fácil uma ação de 
ajuda”.

Consultoria em Voluntariado Empresarial
Os colaboradores Itaú Unibanco 
arregaçaram as mangas ao prati car 
mais uma ação voluntária. Depois 
de prestarem solidariedade ao doar 
sangue e realizarem ação com idosos, 
chegou a vez de atuarem com o 
meio ambiente. Com isso, o Insti tuto 
da Criança, por meio do setor de 
Voluntariado Empresarial, foi contratado para realizar assessoria para 
a Fundação Itaú Social no monitoramento do Núcleo de Mobilização de 
Ação Social do Rio de Janeiro.

No dia 30 de abril, a Praia Vermelha, na Urca, recebeu 24 voluntários 
Itaú Unibanco, além de 112 pessoas sensibilizadas que aderiram à 
causa. A ação, que durou, aproximadamente, 4 horas, teve como 
objeti vo conscienti zar a limpeza do meio ambiente na cidade do Rio 
de Janeiro.

Os voluntários realizaram ainda uma gincana, que havia como fi nalidade 
descobrir quanto tempo cada material demora para se decompor. Com 
isso, cada parti cipante vencedor da prova ganhou um kit brinde do 
Grupo de Mobilização - GM, contendo frutas, bolsa e lixeira para carro.

Para a voluntária Itaú Unibanco, Natalia Guimarães, a ação foi muito 
signifi cati va: “Estamos aqui para conscienti zar as pessoas a não jogar 
lixo nas ruas e contribuir para uma cidade mais limpa”, ressalta.

Vale ressaltar ainda que a próxima ação voluntária será voltada ao 
público infanti l. A ati vidade será realizada no dia 28 de maio, sábado, a 
parti r das 12 horas, na Creche Criar, em São Gonçalo/RJ.
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“No Insti tuto da Criança, buscamos realizar ações que dêem efeito aos 
nossos senti mentos de indignação” .

Para sugestões ou comentários desta edição, mande e-mail para: comunicacao@insti tutodacrianca.org.br 
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Touch Watches estende campanha em benefí cio ao 
Insti tuto da Criança

Pedro Werneck


