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Cooper Gay Swett & Crawford adere à Campanha 
Salário Solidário

Projeto Pense Alto forma a 6ª turma

A revista Veja Rio, da 
semana do dia 21 de abril, 
entrevistou o presidente do 
Instituto da Criança, Pedro 
Werneck . Intitulada de 
“Carioca Nota 10”, a seção 
escrita pelo jornalista Caio 
Barretto, relatou que a 
instituição segue a lógica 
das grandes corporações para encontrar investidores 
dispostos a patrocinar projetos sociais.

Entre as atividades da instituição, a seção deu destaque 
também ao projeto Nosso Cuiabá, no qual visa a 
construção de 24 casas na Região Serrana do Rio para os 
desabrigados pelas chuvas.

“Para nós, a palavra-chave não é ajudar. É investir”, 
resume Pedro Werneck.

O grupo Cooper Gay   
Swett & Crawford está 
participando da campanha 
Salário Solidário. A 
iniciativa permite que 
a empresa ofereça aos 
seus colaboradores 
a oportunidade 
de contribuírem, 
voluntariamente, com 

uma quantia mensal pré-definida através de desconto 
em folha de pagamento. 

De acordo com Tatiane de Vasconcellos, do setor de 
Relacionamento Institucional do Instituto da Criança, 
ao participar da campanha, as empresas oferecem ao 
colaborador uma forma de exercer a responsabilidade 
social de forma prática e segura. “A adesão é feita uma 
única vez de forma simples. Além disso, é uma forma de 
reforçar os valores humanos”, afirma.

Revista Veja Rio entrevista presidente do Instituto da 
Criança

O Pense Alto, 
projeto idealizado 
e coordenado de 
forma voluntária pelo 
empresário Rodrigo 
Goecks e desenvolvido 
pelo Instituto da 
Criança, acaba de 
formar a 6ª turma. A 
formatura foi realizada 
no dia 04 de maio, no Centro do Rio. Na ocasião, estiveram 
presentes alguns colaboradores do Instituto da Criança; 
Sebastião Araújo, presidente do Instituto Vida Real; 
professores, além do coordenador do projeto, os 32 e seus 
familiares.

Com patrocínio do Grupo Segurador Branco do Brasil e 
Mapfre e apoio da Yenzah, o curso foi realizado durante 
quatro meses no Instituto Vida Real. Disciplinas como: 
Organizações Empresariais, Marketing e Informática foram 
abordadas durante o projeto.

Instituto da Criança participa de convenção do Grupo 
Trigo
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“Não existe outra via para a solidariedade humana senão a procura e o 
respeito da dignidade individual.”

Pierre Nouy

Com o objetivo de reunir 
os franqueados de todo 
o Brasil e divulgar os 
resultados, o Grupo Trigo, 
formado pelo Spoleto, 
Koni e Domino’s realizou, 
entre os dias 11 e 13 de 
abril, uma convenção no 
Club Med, em Mangaratiba 

– Rio de Janeiro. O evento teve como slogan “O Jeito Trigo 
de Ser”. Na ocasião, o presidente do Instituto da Criança, 
Pedro Werneck, foi convidado a realizar uma palestra a fim 
de compartilhar a história da instituição e suas atividades.

Iniciando pela história da Flordelis, missionária que morava 
na favela do Jacarezinho e que resolveu assumir a guarda 
de crianças/adolescentes e finalizando com o cenário 
atual do Instituto da Criança através da apresentação da 
Campanha Check Out Social, estiveram presentes cerca de 
300 pessoas, entre franqueados e colaboradores.

Vale destacar ainda que o Grupo Trigo faz parte do Programa 
de Cotas da instituição. Recentemente, a empresa passou 
de cotista bronze para categoria prata.


