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Nova cozinha de Dona Marlene é inaugurada na 
região serrana do Rio

Campanha de Natal

Participar de uma 
palestra sobre 
Inteligência Emocional 
e ainda contribuir com 
as ações sociais do 
Instituto da Criança foi 
possível graças ao evento 
realizado pela FAAP 
– Fundação Armando 
Alvares Penteado - em 
São Paulo. Realizada no 
dia 25 de novembro, a 
palestra contou com a presença de Carlos Aldan, fundador 
do Grupo Kronberg, além de voluntários do Instituto da 
Criança: Douglas Meneses e Laura Torres.
 
Os participantes tiveram a escolha de pagar o valor de R$ 
10 pelo ingresso ou fazer a doação de 2 kg de alimento 
não perecível. Com a iniciativa, o Abrigo Reviver, uma das 
instituições apoiadas pelo Instituto da Criança, em São 
Paulo, foi contemplada com os alimentos. Ao total, um 
valor de R$ 1.191,00, além de 110 kg de alimentos e 6 
litros de leite foram arrecadados.
 
O Instituto da Criança agradece a todos pela inciativa!

Em janeiro de 2011, 
acompanhamos a 
catástrofe que atingiu a 
região serrana do Rio de 
Janeiro. O impacto desta 
tragédia ficou instalado 
na vida de muitas 
pessoas, entre elas na 
vida de Dona Marlene, 
que perdeu sua casa e, 

com isso, sua principal fonte de renda, já que era de sua 
cozinha que fazia seus doces e salgados. E foi com muita 
emoção que, após meses de obra, foi inaugurada a nova 
cozinha, no dia 20 de novembro, em Itaipava/RJ, graças 
ao apoio de empresas e pessoas físicas.
 
O evento contou com a participação de familiares, 
amigos, empresários e parte da equipe do Instituto da 
Criança, que levou uma placa comemorativa que foi 
colocada em destaque no novo estabelecimento.
 
Braço do projeto #minhaajudasuacasa, a construção 
da cozinha de Dona Marlene contou com o apoio das 
seguintes empresas: Touch, Essenius, Na Certa, Sá 
Martins e Fábrica de Artefatos e Cimentos. Além disso, 
diversas pessoas físicas também contribuíram.

Palestra realizada pela FAAP, em São Paulo, destina 
recursos para o Instituto da Criança

Chegou a hora de 
espalhar a alegria 
e solidariedade 
do Natal! Então, 
que tal presentear 
as crianças das 
instituições que 
fazem parte da nossa 
rede?
A c e i t a m o s 
brinquedos novos   
ou usados em bom 
estado. As doações serão destinadas para as crianças das 
instituições do Rio e de São Paulo e poderão ser feitas até 
o dia 17 de dezembro, de segunda a sexta, de 10 às 17h, 
na sede/filial do Instituto da Criança: 
 
- Rio de Janeiro: Rua João de Barros, 18 - 3º andar – 
Leblon;
- São Paulo: Alameda Santos, 1470 cj 401 - CEP 01418-
100 | Cerqueira César - SP.
 
Participe!

Instituto da Criança realiza workshop para instituições 
da rede
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“Doar é um ato inverso. Recebe-se mais do que se oferece por se sentir útil ao 
servir como instrumento na promoção da melhoria da vida daqueles que nem 

sempre têm oportunidades.” Pedro Werneck

Que uma boa gestão 
financeira é essencial 
para o embasamento de 
qualquer instituição, isso 
já sabemos. Mas como 
gerenciar uma organização 
do Terceiro Setor de forma 
ainda mais eficiente? Para 
responder a esta e outras 
perguntas, o Instituto da 
Criança realizou, no dia 21 

de novembro, mais um workshop nos Hoteis Marina, no 
Rio. A atividade foi ministrada pela palestrante voluntária, 
Monica Garcia Ryalls.
 
O evento, que contou com a presença de 17 instituições da 
rede do Instituto da Criança, além de parte da equipe da 
instituição, beneficiou cerca de 30 pessoas.
 
Vale ressaltar que este foi o terceiro workshop realizado 
este ano pelo Instituto. Em 2012, esta iniciativa beneficiou 
85 empreendedores sociais.


