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Colaboradores da Leroy Merlin realizam atividades 
voluntárias

No dia 19 de setembro, 
a piscina da Obra Social 
Dona Meca, localizada na 
Taquara, Zona Oeste do Rio, 
tornou-se palco de muita 
diversão. Em sua primeira 
edição, o Torneio Aquático 
da Primavera, evento que 
integra o Projeto Nadar 

para Desenvolver, patrocinado pelo Instituto da Criança, contou 
com diversas atividades e teve como objetivo saudar a chegada 
da estação, promovendo a inclusão social entre as crianças com 
deficiência e convidados.

Atividades como natação, hidrolazer e oficinas de pintura e máscara 
foram desenvolvidas durante todo o dia. Além disso, houve 
também a coroação do Rei e da Rainha da Primavera, premiados 
de acordo com a performance das crianças nas passarelas. Todos 
os participantes receberam  lanches e medalhas.

O evento beneficiou cerca de 150 crianças e adolescentes da 
OSDM e da AACS – Associação de Assistência às Causas Sociais 
e contou com a presença de Rosângela Chacon, presidente da 
OSDM e de Pedro Werneck, presidente do Instituto da Criança.

Programa Hora da Leitura realiza 5º evento beneficente

O Facebook é a rede de 
relacionamento que mais 
cresce no mundo. Atento a esta 
realidade, o Instituto da Criança 
possui uma Fan Page, um cartão 
de visitas virtual, no qual muitas 
pessoas conhecem nossas 
atividades sociais, além de 
ficarem informadas sobre notícias voltadas à educação, cultura, 
responsabilidade social e voluntariado empresarial. Atualmente, 
nossa página conta com cerca de 3.000 curtidas, contra 860 no 
início de setembro. 

“É muito estimulante ver a colaboração dos amigos 
reconhecendo o Instituto da Criança, tanto como uma força 
como um instrumento de transformação social. Muito mais 
temos a fazer e essa oportunidade é formidável”, agradece 
Pedro Werneck, presidente do Instituto da Criança. 

Para comemorar o dia do 
idoso, a Casa de Saúde de 
Jacarepaguá recebeu, no dia 
19 de setembro, voluntários 
da loja Leroy Merlin situada 
no mesmo bairro, através 
do serviço de assessoria em 
Voluntariado Empresarial do 
Instituto da Criança. A ação, 

que contou com a presença de 10 voluntários da empresa, 
promoveu um dia diferente para os 80 adultos da casa, através 
de brincadeiras, entrega de brindes e lanches.

Já no dia 20 de setembro, foi a vez do CCDIA - Centro de 
Cooperação para o Desenvolvimento da Infância e Adolescência 
- receber os voluntários da Leroy Merlin de Niterói. Com a 
temática de Sustentabilidade e Meio Ambiente, a atividade 
buscou desenvolver a consciência sustentável nas 15 crianças 
presentes a partir de um quizz e oficina de reciclagem. A ação, 
por sua vez, contou com a presença de sete voluntários Leroy 
Merlin.

Por meio das duas ações, totalizaram-se 78 horas de atividade 
voluntária.

Cresce a quantidade de curtidas na Fan Page do 
Instituto da Criança

Com o objetivo de 
apresentar resultados, 
prestar conta e arrecadar 
fundos, o Hora da 
Leitura, programa 
idealizado pela gestora 
voluntária, Priscila 
Mendes e desenvolvido 
pelo Instituto da Criança, 
realizou uma Feijoada 
Beneficente no dia 29 de setembro, no Hotel Rio Othon Palace, 
em Copacabana, obtendo o resultado liquido de R$ 12.806,00 a 
partir dos ingressos vendidos.

Na ocasião, Priscila Mendes e o presidente do Instituto da 
Criança, Pedro Werneck, mostraram os resultados alcançados de 
2011 para cá.  Vale destacar ainda que houve um posto de coleta 
de livros para aqueles que quiseram fazer doações. Com isso, 
foram doados 65 livros.

O Hora da Leitura agradece a todos que participaram da feijoada 
e, em especial, Patrícia Vianna, pela organização voluntária do 
evento e aos demais que atuaram de forma pró-bono, como: 
Roberto Cohen Cerimonial, Just Bee Design, o cartunista Miguel 
Paiva, VídeoMaker e Sorvete Itália.

Projeto Nadar para Desenvolver realiza evento em 
comemoração à chegada da primavera
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“A única coisa que separa as pessoas de sucesso das outras é a disposição 
para trabalhar muito, muito duro” Helen Gurley Brown


