
Boletim Informativo produzido pelo Departamento de Comunicação & Marketing do Instituto da Criança - Edição XXIV - Abril 2012

Cotistas do Instituto da Criança:Instituição auditada pela:

Rua João de Barros, 18 - 3º andar. Leblon - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22441-100 | Telefone: (21) 2239 9555 I www.institutodacrianca.org.br

PricewaterhouseCoopers

 

                                                                               

                                                            

                 

Colaboradores da Leroy Merlin vivenciam ação 
voluntária através da assessoria do Instituto

Com o objetivo de qualificar 
as instituições da nossa rede 
através de temas pertinentes 
ao Terceiro Setor, o Instituto 
da Criança passa a realizar 
a Capacitação para o 
Desenvolvimento Institucional. 
E para dar início ao curso 
realizado no Hotel Marina 

Palace, no dia 18 de abril, o tema abordado foi “A importância da 
Comunicação & Marketing no Terceiro Setor”.
 
Com duração de 2 horas, o encontro abordou os seguintes temas: 
comunicação no Terceiro Setor; comunicação 1.0 x 2.0; Funções 
de um release, como preparar um release e como utilizar a 
comunicação na instituição com custo zero.
 
De acordo com a Paula Ferreira, do setor de Desenvolvimento 
Institucional da Obra Social Dona Meca, o estudo foi muito 
proveitoso para todos das instituições parceiras: “Agradeço a 
todos por mais esta oportunidade de reciclagem e aprendizado. 
Aguardarei ansiosa por novos treinamentos”.

Projeto Pense Alto inicia a 5ª turma

A ViX Brasil está realizando 
uma ação no Facebook em 
parceria com o Instituto 
da Criança! A cada e-mail 
cadastrado no aplicativo, R$ 
1,00 será revertido para o 
Instituto dar continuidade 
às ações sociais. A 
campanha será realizada 
até o dia 4 de junho.

O Instituto da Criança agradece a VIX Brasil por esta 
oportunidade!

Após realizada a 
Pesquisa Diagnóstica 
para mapear o perfil 
dos colaboradores, 
chegou a vez do grupo 
de diretores de loja e 
colaboradores do RH da 
Leroy Merlin vivenciarem 
uma ação voluntária 
através da assessoria 

em Voluntariado Empresarial do Instituto da Criança. Por isso, 
no dia 27 de abril, 20 voluntários da empresa realizaram uma 
ação na instituição Ballet de Santa Teresa/Rio de Janeiro.
 
A ação, que teve como objetivo fortalecer o vínculo entre a 
equipe, despertando-os para a temática social, beneficiou 16 
adolescentes do Colégio Estadual Monteiro de Carvalho e do 
Vida Real, uma das instituições apoiadas pelo Instituto da 
Criança.
 
Os voluntários foram divididos em cinco turmas, onde 
realizaram palestras sobre o mercado de trabalho, orientação 
profissional e oficina para elaboração de curriculum vitae. Além 
disso, puderam oferecer um atendimento personalizado aos 
presentes, enriquecendo as atividades com suas experiências 
profissionais. Ao final do evento, foi servido um lanche de 
confraternização entre os presentes.
 
O próximo grupo a ser trabalhado com a promoção da 
experiência voluntária serão os gerente de lojas. A ação está 
prevista para junho.

VIX Brasil realiza campanha no Facebook com o Instituto 
da Criança

O Pense Alto, projeto idealizado e 
coordenado de forma voluntária 
pelo empresário Rodrigo Goecks 
e desenvolvido pelo Instituto 
da Criança, inicia sua 5ª edição 
no dia 5 de maio. Foram 
selecionados 31 jovens. Desta 
vez, as aulas serão realizadas no 
Instituto Vida Real, localizado na 
comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré.
 
O projeto tem como objetivo capacitar jovens para inserção no 
mercado de trabalho e conta com o patrocínio do Grupo Segurador 
Banco do Brasil e Mapfre e apoio da empresa Yenzah.
 
Totalmente gratuito, o curso será realizado aos sábados e terá na 
grade disciplinas, como: Organizações Empresariais, Marketing, 
Finanças para Empreendedores, Informática, Vendas, entre 
outras.

Instituto da Criança realiza capacitação para instituições da 
rede
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“A verdadeira diferença nessa vida é a diferença que se faz na 
vida dos outros” . Instituto da Criança


