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Colaboradores da Leroy Merlin realizam mais de 
500 horas de voluntariado

A nossa campanha do 
Dia das Crianças foi um 
sucesso! Ao total, foram 
beneficiadas 3.774 crianças 
das instituições que fazem 
parte da nossa rede, no Rio 
de Janeiro e em São Paulo. 
Com isso, 32 instituições 
foram contempladas através 

das doações.
 
Carrinhos, bonecas, bicicletas, entre outros brinquedos foram 
doados por amigos e empresas parceiras, que se juntaram ao 
Instituto da Criança em prol da causa, como BrasilBrokers, Peixe 
Urbano, Losango, Brasil Plural, Gearbulk, Soulier, SuperPrix 
Supermercados, Casa de Festas Espaço Encantado, Assessoria de 
Imprensa Sallum, além da atriz Luana Piovani.
 
O Instituto da Criança agradece a todos pela participação!

Colaboradores da Rede SuperPrix Supermercados 
realizam atividade voluntária

No dia 13 de outubro, a casa 
de festas Espaço Encantado, 
localizada na Barra da Tijuca, 
Zona Oeste do Rio, realizou um 
evento para festejar o dia das 
crianças. A atriz Luana Piovani 
foi escolhida para ser a madrinha 
do evento e indicou o Instituto 
da Criança. Com isso, foram beneficiadas 43 crianças do projeto 
Sala de Oportunidades, da  AACS - Associação de Assistência às 
Causas Sociais, um de nossos projetos patrocinados.

No evento, as crianças receberam brinquedos e participaram 
de diversas brincadeiras. O espaço contou com trenzinho, 
montanha russa 3D, laser shot, piscina de bolas, pula-pula, 
além de buffet.
 
O Instituto da Criança agradece a atriz Luana Piovani, aos 
assessores e também a assessoria da casa de festas Espaço 
Encantado pela oportunidade de oferecer um dia inesquecível 
para as nossas crianças!

Através do serviço de 
assessoria e consultoria em 
Voluntariado Empresarial do 
Instituto da Criança, entre 
os dias 1º e 22 de outubro, 
foram beneficiadas cerca 
de 300 crianças a partir das 
atividades voluntárias da 
Leroy Merlin. As ações foram 

voltadas à área de revitalização e arrecadação de brinquedos.
Ao total, foram beneficiadas três instituições no Rio de Janeiro: 
Instituto Conselheiro Macedo Soares, no Méier, através dos 
voluntários da loja Rio Norte; Creche São José, em Jacarepaguá, 
realizada pelos voluntários da loja do mesmo bairro e Projeto 
Dom de Amar, localizado em Curicica, através dos voluntários 
da loja Rio Barra. Com isso, 77 colaboradores da empresa 
tiveram a oportunidade de vivenciar a prática de voluntariado.

Por meio destas ações, foram computadas 527 horas de ação 
voluntária.

AACS participa de evento em comemoração ao dia das 
crianças com a presença da atriz Luana PiovaniEspaço Logos de 

Cidadania Consciente, 
uma das instituições na 
qual o Instituto da Criança 
patrocina o projeto 
Companhia Folclórica 
Brincantes, tornou-se 
palco de muita diversão 
com cunho educativo. 
Para comemorar o dia 
das crianças, no dia 15 de outubro, 29 colaboradores da Rede 
SuperPrix Supermercados realizaram uma atividade voluntária na 
instituição localizada na Tijuca, Zona Norte do Rio. A ação foi 
parte do serviço de assessoria em Voluntariado Empresarial do 
Instituto da Criança.
 
As atividades foram coordenadas por Jacira da Silva, coordenadora 
pedagógica voluntária, que realizou diversas atividades recreativas 
para as 35 crianças presentes da instituição, onde puderam 
interagir com os voluntários. Vale destacar que, durante cada 
intervalo das brincadeiras, foram lidos os 10 artigos do Estatuto 
da Criança e do Adolescente.
 
Ao final do evento, as crianças lancharam e receberam kits 
compostos por alimentos e material de higiene doados pela Rede 
SuperPrix. Além disso, houve doação de 11 bicicletas.
 
O Instituto da Criança agradece à Rede SuperPrix Supermercados 
por esta iniciativa!

Confira os resultados da Campanha do Dia das Crianças
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“Onde quer que você veja um negócio de sucesso, pode acreditar que ali 
houve, um dia, uma decisão corajosa.” Peter Drucker


