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Assessoria em Voluntariado Empresarial
na Leroy Merlin

Comemorar o aniversário 
contribuindo para a 
transformação de algumas 
vidas é possível através 
do aplicativo “Muitas 
Felicidades”. Com apenas 
R$ 5,00 os usuários do 
Facebook podem fazer uma 
homenagem, em nome do 
aniversariante, destinando 

como doação para o Instituto da Criança. Para fazer parte, basta 
acessar o endereço: apps.facebook.com/muitasfelicidades e 
clicar no botão instalar. 

No dia anterior ao seu aniversário, uma mensagem será recebida 
para convidar os amigos a fazerem a doação. Ao final, o amigo 
poderá escrever uma mensagem personalizada na linha do tempo 
do aniversariante.

O Instituto da Criança convida você a fazer a fazer parte desta 
rede para que, juntos, possamos contribuir para a transformação 
de algumas vidas!

4ª edição do Projeto Sorrir beneficia mais de 100 crianças 
e jovens portadoras de fissura labiopalatina

Nos dias 23 e 24 de junho foi 
realizada mais uma edição do 
Bazar da Hospitalidade, no bairro 
dos Pimentas, em Guarulhos, na 
Grande São Paulo. Idealizada 
pelo Instituto da Criança e pela 
Aldeia Rosa Dourada, a atividade 
contou com o apoio de 16 hoteis 
do município paulista, do Hotêlier News e das empresas Elismol, 
Instituto Passadori, Alfa Brasil, Arco Iris Transportes e Fator. 
Além disso, a PB Kids doou diversos brinquedos.

Participaram, através de doações, os seguintes 
empreendimentos: Blue Tree Faria Lima, Bourbon Convention 
Ibirapuera, Mélia Jardim Europa, Bristol Guarulhos, Novotel 
Jaraguá, Panamby, Serhs Guarulhos, Pullman São Paulo 
Ibirapuera, Slaviero Congolnhas, Slaviero Executive Jardins, 
Slaviero Guarulhos, Sleep Fast GRU, Staybridge Suites, Tryp 
Higienópolis e Tivoli Mofarrej.

Após finalizadas as 
Sensibilizações de 
coordenadores e gerentes 
com a filial Rio Norte na 
Leroy Merlin, é hora de 
planejar os dias de ação 
voluntária no Rio de 
Janeiro e em Minas Gerais. 
As ações, por sua vez, 
são partes dos serviços 

prestados em assessoria em Voluntariado Empresarial do 
Instituto da Criança.

Antes de dar início às ações, os colaboradores receberão 
instruções em uma oficina de capacitação para que possam 
estar cientes de seus papeis e responsabilidades no evento. 

No Rio, o objetivo é realizar uma festa julina em uma instituição 
próxima às lojas - Rio Barra+ Jacarepaguá; Bangu; Rio Norte 
e Niterói. Já em Minas Gerais, a intenção é revitalizar duas 
instituições: uma próxima a loja de Contagem e outra próxima 
a loja de BH Sul e BH Norte. As ações estão previstas para ser 
realizadas entre 9 a 20 de julho.

2ª edição do Bazar da Hospitalidade em São Paulo

Com o objetivo de proporcionar 
momentos de descontração 
durante o pré e pós-cirúrgico 
para as crianças e jovens 
com fissura labiopalatina que 
participaram da Operação 
Sorriso, o Instituto da Criança 
realizou mais uma edição do 
Projeto Sorrir. As atividades 
foram realizadas nos dias 31 de maio e 1º de junho, na Policlínica 
Piquet Bento Carneiro, no bairro do Maracanã, zona norte do Rio.

Através do projeto, foram entregues 106 kits contendo materiais 
lúdicos diversos, como revistas doadas pela editora Ediouro e 
brinquedos pela PB Kids.

Vale destacar ainda que o Hora da Leitura, um dos programas 
educacionais do Instituto da Criança, também colaborou com o 
projeto através da mediação de leitura.

Comemore seu aniversário de forma diferente
através do aplicativo “Muitas Felicidades”
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“Estou convencido de que cerca de metade do que separa os 
empreendedores de sucesso daqueles mal sucedidos é a pura 
perseverança”

Steve Jobs


