
 
                                                                               

                                                            

                 

Brasilcap lança Programa de Voluntariado com assessoria 
do Instituto da Criança
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A Campanha do Dia das 
Crianças do Instituto foi um 
sucesso! Ao total, foram 
arrecadados cerca de 3.400 
brinquedos, beneficiando 
23 instituições que fazem 
parte da rede do Instituto no 
Rio e em São Paulo.
 
Carrinhos, bonecas, ursinhos, 
entre outros brinquedos foram doados por amigos e parceiros, 
que se juntaram ao Instituto da Criança em prol desta causa, 
como: Brasilcap, PDG, Hermes, Plural Capital, Grupo Úmbria, 
Peixe Urbano, Metrô Rio, Losango, Sodexo, G. Silva, PB Kids, 
Jornal Corporativo e Drogaria São Paulo.
 
Segundo a Coordenadora de Projetos Sociais do Instituto, 
Cristiane Marques, a campanha teve uma participação 
expressiva: “O resultado foi bastante positivo. Esperamos 
alegrar ainda mais as crianças”, disse.

Cotistas do Instituto da Criança:
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notícias

Resultados da Campanha do Dia das Crianças 2011

A Touch está  realizando 
uma ação para o Mês das 
Crianças. Com  o slogan: 
“Na Touch doar é muito 
divertido”, a campanha 
tem como objetivo 
doar alimentos – arroz 
e feijão - beneficiando, 
aproximadamante, 45 
instituições em todo o 
Brasil. Só no Grande Rio, 
seis instituições foram beneficiadas, entre estas, três são 
apoiadas pelo Instituto da Criança.

No dia 22 de outubro, a Associação Francisca Nubiana e 
o Lar São José, ambas localizadas em São João de Meriti 
e o Projeto Efraim, localizado em Mesquita receberam 
respectivamente 400 kg, 500 kg e 550 kg. Além disso, no 
mesmo dia, outras três instituições indicadas pelo Instituto 
da Criança receberam os mantimentos.

Segundo Núbia Silva, presidente da Associação, essas 
doações beneficiarão algumas famílias ligadas à instituição: 
“Agradecemos pela presença dos voluntários da Touch. 
Vamos destinar 60 kg de alimentos para 15 famílias que 
estão com muita necessidade e também para os alunos do 
Programa Espaço Cidadão”, disse.

Em setembro, foi realizado 
o lançamento do Programa 
de Voluntariado da empresa 
Brasilcap, desenvolvido pela 
célula de Responsabilidade 
Socioambiental da Gerência de 
Desenvolvimento Empresarial. 
O evento contou com a 
presença do presidente da 
Brasilcap, Sr. Márcio Lobão; o 

diretor financeiro, Sr. Fábio Moser; colaboradores Brasilcap, 
além do presidente do Instituto da Criança, Sr. Pedro Werneck.

Após a apresentação da estratégia de Responsabilidade 
Socioambiental da Brasilcap e as próximas ações da 
implementação do Programa de Voluntariado Empresarial, 
foi realizada a apresentação do Projeto Som da Vila, projeto 
patrocinado pelo Instituto da Criança realizado na Associação 
Educacional Nubiana da Silva.

Animale e La Estampa tornam-se cotistas do Instituto 
da Criança

Através do Programa de Cotas 
do Instituto da Criança, a 
Animale e La Estampa, ambas 
empresas de moda e vestuário, 
tornaram-se cotistas ouro 
e prata, respectivamente. 
O Instituto observa que 
seu papel como agente de 
transformação social torna-se 
mais abrangente ao fomentar 

a Responsabilidade Social junto às empresas, contribuindo 
com a evolução de sua cultura e gestão.

Ao aderir ao programa, as empresas passam a ter diversos 
benefícios, como: melhoria da imagem perante seus 
acionistas, colaboradores, fornecedores e parceiros; 
valorização da marca; investimento fácil, seguro e eficaz no 
Terceiro Setor; fortalecimento da estratégia de comunicação 
e o aumento da atratividade do produto ou serviço da 
empresa frente a consumidores e clientes.

O Instituto da Criança agradece a Animale e a La Estampa 
pela confiança!

expediente

Presidente: Pedro Werneck Coordenador Executivo: Marcio Lourenço
Comunicação & Marketing: Leandro Nascimento e Adeilton L. Júnior

“Educação nunca foi despesa. Sempre foi investimento com retorno 
garantido.”
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Campanha da Touch para o Mês das Crianças beneficia 
instituições apoiadas pelo Instituto da Criança
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