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Programa Hora da Leitura realizará 6º evento 
beneficente

Instituto da Criança realiza capacitação para instituições 
da rede

Uma ação que oferece ao 
aniversariante, na celebração 
do seu dia, a oportunidade 
de contribuir na promoção do 
empreendedorismo social  e 
compartilhar a felicidade da 
data estendendo a alegria. 
Esta é a campanha Muitas 
Felicidadesque, desenvolvida 
pelo Instituto da Criança, permite que os convidados possam 
destinar uma determinada quantia financeira, ao invés do 
tradicional presente, em homenagem ao aniversariante. 
 
Ao aderir a campanha, o aniversariante e seus convidados 
contribuirão com a instituição através dos projetos patrocinados, 
educacionais e de desenvolvimento comunitário.
 
Participe!
 
Outras informações: tvasconcellos@institutodacrianca.org.br

O Hora da Leitura, 
programa idealizado e 
gerido por Priscila Mendes e 
desenvolvido pelo Instituto 
da Criança, realizará seu 
6º evento beneficente 
no dia 24 de agosto, no 
Rio Othon Palace Hotel - 
Avenida Atlântica, 3.264 – 
Copacabana/Rio de Janeiro, 
a partir das 13h. O ingresso 

da feijoada custa R$ 150 e parte do valor arrecadado será doado 
ao programa educacional, que tem como objetivo incentivar a 
leitura em larga escala nas escolas públicas do Rio de Janeiro.
Desde sua criação, em 2008, o programa já atendeu mais de 
4.700 crianças.

Doe livros! Haverá um posto de coleta no local!

Convites à venda com Ana Pisco no telefone (21) 2239-9555 
ou através do e-mail: horadaleitura@institutodacrianca.org.br. 

Participe!

Participe da Campanha Muitas Felicidades

Com o objetivo de 
qualificar as instituições 
da nossa rede através 
de temas pertinentes 
ao Terceiro Setor, o 
Instituto da Criança 
realiza a Capacitação 
para o Desenvolvimento 
Institucional. E para 
dar continuidade aos 
workshops realizados 
no Hotel Marina Palace, no dia 18 de julho, o tema abordado 
foi “Como gerar visibilidade e atrair possibilidades para a sua 
organização”, ministrado pela psicóloga Rute Fernandes.
 
Com duração de 4 horas, o encontro abordou temas sobre 
relacionamento interpessoal e a importância da ampliação/
manutenção do networking.

Voluntários da L`Oréal animam festas julinas com 
temática ambiental
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“Ide sem medo para servir.”

Papa Francisco I

Quem disse que Festa 
Julina combina apenas com 
quadrilha, brincadeiras e 
comidas típicas? No evento 
da L`Oréal, a temática do 
voluntariado e consciência 
ambiental também estiveram 
presentes. Através do Citizen 
Day – Dia Mundial de Ação 
Voluntária da empresa, foram 

realizadas duas festas típicas: uma no dia 5 de julho, no Rio de 
Janeiro, na ONG Lar São José, município de São João de Meriti, e 
a outra realizada no dia 10 de julho, em São Paulo, na ONG Nossa 
Turma. As atividades fazem parte dos serviços prestados pela 
consultoria em Voluntariado Empresarial do Instituto da Criança.
 
Ao total, foram contabilizadas 14 horas de ação, onde cerca de 
100 voluntários da empresa participaram das atividades como: 
jogo dos sete erros, de tabuleiro e construção de bonecos e 
massinha de sal. Todas essas atividades, por sua vez, tiveram 
uma proposta ambiental. 
 
Através das duas ações de voluntariado, foram beneficiadas, 
aproximadamente, 200 crianças com faixa etária de 2 a 5 anos 
das instituições que recebem apoio do Instituto da Criança.


