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Colaboradores da Leroy Merlin realizam mais de 
760 horas de ação voluntária

O maior site de compras 
coletivas do Brasil está 
atento às demandas sociais. 
O Peixe Urbano é a nova 
empresa a fazer parte do 
Programa de Cotas do 
Instituto da Criança, na 
modalidade prata. Com 
isso, a empresa compartilha 

os resultados como empreendedora social e recebe, em 
contrapartida, serviços e benefícios.

Sendo cotista do Instituto da Criança, a empresa se beneficia 
de diversas formas, 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, compartilhamento 
de resultados apresentados no Balanço Social, destacando-se  
como co-responsável pelas ações concluídas pela instituição, 
bem como o aumento da atratividade do produto ou serviço da 
empresa para os consumidores.

O Instituto da Criança agradece ao Peixe Urbano pela confiança 
em nosso trabalho!

IBM realiza mais uma edição do Arraiá Solidário com 
apoio do Instituto da Criança

Samba, verão e feijoada. Quem, 
de imediato, lê essas palavras 
logo se associa à cultura 
brasileira. Porém, no dia 7 de 
julho, este trio esteve presente 
em Hamptons, zona balnear 
próximo à Nova Iorque, no 
evento Brazilian Summer Festa 
e beneficiou o Instituto da Criança por meio de doações através 
da Campanha Every Child a Champion.

Em um dia com muito calor, o evento, organizado por Carlos 
Naupari, executivo do UBS, contou com a presença de brasileiros 
e americanos, dentre eles podemos destacar os amigos que 
representam o Instituto nos Estados Unidos: Paulo Baía e Raul 
Guimarães, além de Pedro Werneck, presidente do Instituto da 
Criança.

O Instituto da Criança agradece pela iniciativa!

Na foto, da esquerda para direita: Carlos Naupari e Kellen Parker, organizadores do evento.

Após terem participado 
de capacitações para 
desenvolverem as 
atividades, coordenadores 
e gerentes da Leroy Merlin 
do Rio de Janeiro e Minas 
Gerais vivenciaram, em 
julho, ações voluntárias 
referentes às datas 
comemorativas e 

revitalização, respectivamente. As atividades, por sua vez, são 
parte dos serviços prestados pela assessoria em Voluntariado 
Empresarial do Instituto da Criança.

No Rio, as ações foram realizadas em cinco instituições focadas 
no público infantil através de festas julinas e contação de 
histórias. Já em Minas Gerais, foram realizadas duas ações de 
revitalização: a primeira, com aos gerentes e coordenadores 
das lojas BH Sul e BH Norte e a segunda, destinada aos 
gerentes e coordenadores das lojas de Contagem e BH Norte.

Através destas ações nas duas cidades, 196 colaboradores da 
empresa puderam fazer a diferença na vida de 647 pessoas, 
computando mais de 760 horas de ação voluntária!

Instituto da Criança participa de evento em Nova 
Iorque

A Festa Julina da IBM combina 
com diversão, quadrilha, pipoca 
e solidariedade! Realizada no 
dia 17 de julho, na própria 
empresa, a 2ª edição do Arraiá 
Solidário beneficiou quatro 
instituições que fazem parte da 
rede do Instituto da Criança.
 
As instituições Vida Real, Ballet de Santa Teresa, Obra Social Dona 
Meca e Andef – Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos - 
apresentaram seus materiais de divulgação e realizaram doação 
de itens para a venda de uma rifa, na qual o valor arrecadado foi 
revertido para as atividades da instituição.
 
Para animar ainda mais o evento, o forró da Andef e a quadrilha 
das crianças do Ballet de Santa Teresa fizeram uma apresentação.

Peixe Urbano torna-se Cotista Prata
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“Empreendedorismo não é uma ciência, nem arte. É uma prática.”
Peter Drucker


