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Instituto da Criança realiza ações de voluntariado 
em duas empresas

Atento ao crescimento da força 
das redes sociais como uma 
forma de ampliar nossas ações, 
o Instituto da Criança acaba de 
lançar o “Ação Compartilhar”, 
um aplicativo no Facebook 
que permite a postagem de  
informações na linha do tempo 
do usuário apenas uma vez por 

semana. Para isso, basta se cadastrar para que os posts sejam 
automaticamente compartilhados.

Os aplicativos são  ferramentas extras de se relacionar com 
os amigos e colaboradores da rede. Desta forma, os usuários 
conseguem ter um maior engajamento, o que consequentemente, 
conquista e fideliza novos contatos. Assim, convidamos você 
a se cadastrar para que, juntos, possamos contribuir para a 
transformação social.

Faça parte: apps.facebook.com/acaocompartilhar

Jovens do Instituto Vida Real participam da 2ª edição do 
projeto SUPRIR

O inverno começa, oficialmente, 
no dia 21 de junho, mas o 
Instituto da Criança antecipa 
e convida a todos a aquecer 
o coração e contribuir com 
doações para as crianças e 
adolescentes das instituições da 
nossa rede do Rio e São Paulo.

Colabore doando cobertores, edredons e casacos infanto-
juvenis. As doações poderão ser entregues até o dia 15 de 
junho, de segunda a sexta-feira, de 9 às 18h, nos seguintes 
endereços:

- Rio de Janeiro: Rua João de Barros, 18 - 3º andar – Leblon;
- São Paulo: Rua Ibiraçu, 226 - Vila Madalena - São Paulo.

O tempo pode esfriar, mas a sua solidariedade não!

Como parte dos serviços 
prestados de assessoria em 
Voluntariado Empresarial 
para as empresas Vale e 
Brasilcap, no dia 19 de 
maio, o Instituto da Criança 
realizou duas ações de 
engajamento voluntário. 

Com foco na área educacional, a ação da Brasilcap contou com 
a presença de 35 colaboradores e familiares que realizaram 
atividades de contação de histórias e orientação de higiene 
bucal para 22 crianças do Lar São José, no município de São 
João de Meriti.
 
Já a ação da Vale, com foco em revitalização, contou com a 
presença de 37 voluntários, dentre eles colaboradores Vale e 
convidados, que beneficiaram os moradores da Aliança dos 
Cegos, localizada em São Francisco Xavier/RJ. Com isso, foram 
realizadas a pintura do muro interno da instituição e distribuição 
de kits de higiene.

Através destas ações, o Instituto da Criança beneficiou, 
aproximadamente, 70 pessoas, dentre crianças e idosos, 
realizando mais de 390 horas de atividade voluntária.

Campanha do Agasalho 2012

Sábado de sol, praia, café 
da manhã e muita diversão! 
Pela segunda vez, jovens do 
Instituto Vida Real, uma das 
instituições apoiadas pelo 
Instituto da Criança, tiveram a 
chance de participar do projeto 
SUPRIR, um aulão de Stand 
Up Padlle e canoagem na praia 
da Urca, zona sul do Rio. Realizada no dia 19 de maio, a ação 
contou com a presença de 15 jovens da instituição localizada no 
Complexo da Maré.
 
Com a iniciativa de Karina Vela e Rafael Veloso, a atividade ofereceu 
aos jovens um dia de lazer com a promoção de modalidade 
esportiva diferenciada, num ambiente de integração e alegria. Os 
adolescentes receberam orientações técnicas sobre a prática do 
esporte antes do início das atividades. Para tanto, houve suporte 
de instrutores que auxiliaram os jovens e contribuíram para o 
desenvolvimento das atividades.
 
O Instituto da Criança agradece aos organizadores do evento por 
mais essa iniciativa!

Instituto da Criança lança o aplicativo “Ação 
Compartilhar” no Facebook
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“Se você não pode mudar seu destino, mude sua atitude” .
Amy Tan


