
Boletim Informativo produzido pelo Departamento de Comunicação & Marketing do Instituto da Criança - Edição XXII - Fevereiro 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

 

                                                                               

                                                            

                 

Instituto da Criança dá andamento ao programa de 
Voluntariado Empresarial na BRASILCAP

Minas Gerais foi o estado que 
mais sofreu com as fortes 
chuvas no início deste ano. 
Muitas cidades decretaram 
situação de emergência 
e diversas famílias estão 
desabrigadas. É por isso que 
a Fundação Vale realizou uma 
parceria com o Instituto da 

Criança, que realiza o planejamento e operacionalização da ação 
através do projeto Vale uma Esperança. O objetivo é prover kits 
domésticos às familias desabrigadas. Com isso, será promovida a 
distribuição de 152 kit’s, compostos por itens diversos, tais como: 
geladeira, fogão, cama, utensílios domésticos, roupa de cama, 
entre outros.

Através desta ação, foram arrecadados R$ 335.400,00 sendo que 
R$ 111.800,00 foram doados pelos colaboradores da Vale.

Plural Capital realiza doações ao Instituto da Criança através 
da PLR

A partir de março, o 
Instituto da Criança estará 
presente nas salas digitais 
da rede de cinemas 
Cinemark através de um 
filme de 30 segundos. O 
vídeo será exibido em torno 
de 40 salas dos cinemas do 
Rio de Janeiro e São Paulo.
O filme foi dirigido por Natasha Neri e editado pela Link Digital.

Agradecemos ao Cinemark por oferecer gentilmente o espaço 
para essa importante parceria!

Após realizada a primeira etapa 
que consistiu na execução 
dos serviços: Sensibilização 
de Funcionários, Pesquisa 
Diagnóstica e Capacitação do 
Comitê Gestor, este composto 
por dez colaboradores de área 
diversificadas da BRASILCAP, 
o Instituto da Criança inicia 

2012 com a continuidade à implementação do Programa de 
Voluntariado na empresa.

A partir de março, os voluntários da BRASILCAP, empresa do 
ramo de capitalizações, passarão por uma capacitação que tem 
como objetivo instrumentalizar os colaboradores interessados 
em se tornarem voluntários. 

No mesmo período, será realizada a Capacitação dos Gestores, 
que tem como objetivo capacitar supervisores, gerentes e 
diretores para que estes entendam o conceito de voluntariado, 
dados estatísticos sobre o voluntariado corporativo, benefícios 
e apresentação de outras possibilidades de investimento social 
privado.

A realização do primeiro Dia de Serviço Voluntário está 
previsto para abril, momento em que os colaboradores da 
empresa realizarão uma ação de engajamento de voluntariado, 
dedicando seu tempo e talento, de acordo com as informações 
apresentadas no resultado da Pesquisa Diagnóstica, realizada 
em novembro de 2011.

Instituto da Criança no Cinemark

Colaboradores da Plural 
Capital, uma das empresas 
que faz parte do Programa de 
Cotas do Instituto da Criança, 
arrecadaram até o momento, o 
valor de R$ 26.551,46 através 
da PLR - Participação nos Lucros 
e Resultados. Cerca de 50 
colaboradores da empresa se 
juntaram à causa e realizaram as doações. Após isto, a empresa 
se propôs a dobrar cada quantia doada pelos funcionários.

Para o Diretor de RH da Plural Capital, Claudio Pracownik, foi 
grande o entusiasmo em abraçar esta causa: “O projeto foi 
apresentado aos sócios da empresa e a partir daí realizamos uma 
divulgação interna fazendo com que todos os colaboradores de 
nossa empresa percebessem a seriedade e sua importância. Ao 
final, ficamos muito felizes em atingir o valor arrecadado e ainda 
mais contentes de perceber que em nossa empresa, partilhamos 
os mesmos valores relativos a responsabilidade social”, afirma.

O Instituto da Criança agradece aos amigos da Plural Capital pelo 
exemplo desta iniciativa!

Fundação Vale promove campanha em Minas Gerais com 
apoio do Instituto da Criança
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“O importante não é o que você tem na vida, mas quem você tem 
na vida” .

William Shakespare


