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Transamérica Hospitality participa do Check Out 
Social

O Instituto da Criança foi 
considerado uma das 100 
melhores organizações 
não-governamenta i s 
do mundo na segunda 
edição do Top 100 NGOs, 
ranking organizado pela 
The Global Journal, mídia 
independente baseada 

em Geneva, na Suíça, dedicada a questões de governança 
global e política internacional. Cerca de 450 organizações 
de diversos países foram analisadas tendo como base três 
critérios: impacto, inovação e sustentabilidade. 

“Ficamos muito felizes em poder fazer parte desta lista 
tão seleta. Ela nos mostra que estamos, definitivamente, 
no caminho certo”, afirma Pedro Werneck, presidente do 
Instituto da Criança.

Arrecadação de donativos aos desabrigados de Xerém

A nossa campanha de Natal 
foi um sucesso! Ao total, 
foram beneficiadas 2.586 
crianças e adolescentes 
das instituições que fazem 
parte da rede do Instituto da 
Criança, no Rio de Janeiro e 
em São Paulo. Com isso, 25 
instituições foram contempladas através de doações de 
brinquedos.
 
Carrinhos, bonecas e materiais escolares foram doados 
por amigos e empresas parceiras, que se juntaram ao 
Instituto da Criança em prol da causa, como a PDG, 
BrasilBrokers, Lafem Engenharia, Cypress, Soulier, Grupo 
Libra, JGP, DNV e Social Way. Além disso, a produção 
da peça teatral “Auto da Alegria” disponibilizou diversos 
ingressos para crianças e adolescentes assistirem ao 
espetáculo de Natal, no Teatro do Leblon.

O Transamérica Hospitality 
Group está participando 
da campanha Check Out 
Social. Trata-se de uma 
ação corporativa, em 
parceria com o Instituto 
da Criança, onde todos 
os hóspedes dos 20 
empreendimentos da rede 
terão a possibilidade de 

realizar uma doação financeira ao final da sua estada e 
contribuir com R$ 2 em prol das atividades da instituição.

O valor é acrescido na conta do cliente e os hóspedes 
recebem um folheto explicativo com dados detalhados 
da campanha.

“Temos uma política de responsabilidade social muito forte 
dentro do grupo. Por isso, quando conhecemos a história 
da instituição e seus resultados, ficamos motivados a 
participar do projeto. Foi uma forma de oferecer aos 
nossos hóspedes a oportunidade de ajudar uma entidade 
séria, que trabalha pró ativamente pelo desenvolvimento 
social”, explica o diretor do Transamérica Hospitality 
Group, Heber Garrido.

Confira os resultados da Campanha de Natal

O Instituto da Criança, 
por meio do movimento 
da sociedade civil 
#minhaajudasuacasa 
recomeçou, no 
dia 4 de janeiro, 
uma campanha 
de arrecadação de 
donativos para doar 
às vítimas das chuvas 
que caíram sobre Xerém, município de Duque de Caxias, 
no Rio. Em menos de um mês, foram arrecadados cerca de 
15.000 itens.
 
No dia 5, parte da equipe do Instituto da Criança foi até 
Xerém levar donativos – entre roupas, água e alimentos. 
Todos foram entregues na escola de música do cantor Zeca 
Pagodinho, que tem se encarregado de redistribuir os itens 
arrecadados pela instituição. 
 
Os mantimentos são recebidos de segunda a sexta-
feira, de 9h às 18h, na rua João de Barros, 18, 3º andar, 
Leblon. Outras formas de colaborar podem ser por meio 
do compartilhamento das informações sobre a campanha 
#minhaajudasuacasa nas mídias sociais ou através de 
um depósito na conta do Instituto da Criança (Banco 
Santander | conta 13004271-5 | agência 4328 | CNPJ: 
02.744.697/0001-30).

Instituto da Criança está entre as 100 melhores ONGs do 
mundo, segundo o The Global Journal
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“Que nossos esforços desafiem as impossibilidades. Lembrai-vos que as 
grandes proezas da história foram conquistas do que parecia impossível.”

Charlie Chaplin


