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Instituto da Criança promove reforma no Abrigo 
Reviver através de empresas parceiras

Que as mídias sociais 
são bons ambientes 
para comunicação 
entre profissionais e 
organizações, isso ninguém 
mais duvida. Mas como 
fazer um bom planejamento 
e utilizá-las de melhor 
forma institucional? Para 

responder esta pergunta, a IBM promoveu um workshop, no dia 
3 de setembro, com o tema: “Estratégias de Mídias Sociais” para 
o Instituto da Criança e outras instituições do Terceiro Setor, em 
sua sede na Avenida Pasteur, Zona Sul do Rio. 

A primeira parte do workshop foi ministrada pelo Marcel Benayon, 
Especialista em TI do grupo de software da IBM, onde apresentou 
conceito e cases. Já a segunda parte, foi ministrada por Ana 
Cláudia Figueiredo, Gerente de Projeto de Cidadania Corporativa 
da IBM, onde os participantes puderam realizar um planejamento 
estratégico de acordo com um tema proposto. 

O Instituto da Criança agradece pela iniciativa!

Projeto Pense Alto forma mais uma turma

O Instituto da Criança aqueceu 
ainda mais o inverno. Através 
da contribuição de pessoas 
físicas e jurídicas, a 9ª edição 
da Campanha do Agasalho 
arrecadou 992 peças de 
agasalho, beneficiando sete 
instituições que fazem parte da 
rede da organização no Rio e em São Paulo.

Roupas e cobertores foram doados por diversas empresas que 
se juntaram ao Instituto em prol desta causa, como: PDG, 
Lafem Engenharia, Brasil Brokers, Peixe Urbano, Light, Trigo 
Grupo, Shell, Losango, Oxford, Pinch e Gearlbulk. 

O Instituto da Criança agradece a todos pela colaboração!

O Instituto da Criança 
promoveu, em conjunto com 
a empresa PDG, representada 
pelo diretor Milton Goldfarb, 
a reforma estrutural no 
Abrigo Reviver. O diretor 
liderou o processo, junto a 
empresas parceiras da área 
de construção civil. O valor 

estimado do investimento alcançou a quantia de 400 mil reais. 
O Abrigo acolhe, provisoriamente, 42 crianças e adolescentes 
cujos direitos básicos tenham sido violados ou ameaçados, 
proporcionando assistência, proteção e cuidados essenciais. E 
para celebrar a nova fase, foi realizado um evento no dia 30 de 
agosto no próprio imóvel, localizado na Vila Ida, em São Paulo. 

“Estamos muito felizes com a realização desse projeto que se 
tornou viável a partir da união de esforços entre empresários 
e empreendedores sociais. Foram quase 2 anos para ficar 
pronto. A expectativa para a finalização era grande”, afirma 
Pedro Werneck, presidente do Instituto da Criança. Através da 
reforma, o Abrigo Reviver se tornou um local mais confortável 
e com mais condições de desenvolvimento para as crianças e 
jovens que lá residem.

Confira os resultados da Campanha do Agasalho 2012O Pense Alto, projeto 
idealizado e coordenado 
de forma voluntária 
pelo empresário Rodrigo 
Goecks e desenvolvido 
pelo Instituto da Criança, 
acaba de formar a 5ª 
turma. A formatura foi 
realizada no dia 1º de 
setembro, na Associação 
de Moradores do Parque 
União, em Bonsucesso, Zona Norte do Rio. Na ocasião, estiveram 
presentes alguns colaboradores do Instituto da Criança; Sebastião 
Araújo, presidente do Instituto Vida Real; as professoras Ariana 
Alves e Jacqueline Azevedo, além do coordenador do projeto, os 
26 formandos e seus familiares.

Com patrocínio do Grupo Segurador Branco do Brasil e Mapfre 
e com apoio da Yenzah, o curso foi realizado durante quatro 
meses no Instituto Vida Real. Disciplinas como: Organizações 
Empresariais, Marketing, Finanças para Empreendedores e 
Informática foram abordadas durante o projeto.

Com o objetivo de capacitar jovens para inserção no mercado de 
trabalho, o Pense Alto já beneficiou, até o momento, 162 jovens.

Instituto da Criança participa de workshop sobre Mídias 
Sociais promovido pela IBM
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“O homem deve criar as oportunidades e não somente encontrá-las.”
Francis Bacon


