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Colégio Estadual, no Rio, recebe voluntários da BG 
Brasil

Confira os resultados da Campanha do Dia das Crianças

Em parceria com o 
Instituto da Criança, 
a Touch realizou um 
evento para comemorar 
o mês mais feliz do ano, 
o mês das crianças! A 
diversão tomou conta da 
ONG Mundo Novo, em 
Mesquita, município do 
estado do Rio de Janeiro. 
Crianças e voluntários 
aproveitaram as histórias 
contadas pela Trupe Palhamédicos. No final, as 270 crianças 
beneficiadas receberam diversos presentes.
 
A ONG Mundo Novo é uma instituição sem fins lucrativos 
que leva alternativas para a comunidade local através de 
programas educacionais, culturais e profissionalizantes. 

O Colégio Estadual Amaro 
Cavalcanti, no Largo do 
Machado/Rio de Janeiro, 
recebeu, no dia 18 de 
outubro, a BG Brasil, 
empresa de petróleo e 
gás através do evento 
“Ação de Voluntariado”. 
A iniciativa, que teve a 
parceria da Seeduc, faz 

parte dos serviços prestados pela área de Cidadania 
Corporativa do Instituto da Criança.

A “Ação do Voluntariado” é uma iniciativa de 
responsabilidade social da empresa BG Brasil, que 
realizou algumas atividades de pintura na unidade 
escolar, como a revitalização do auditório e da quadra 
esportiva do colégio. Além disso, uma equipe formada 
por colaboradores da corporação ministrou palestras 
sobre o mercado de trabalho e escolha profissional, coleta 
seletiva, óleo e gás e segurança para os estudantes.

Através da ação, 2.100 alunos do colégio foram 
beneficiados.

Touch realiza evento para comemorar o mês das crianças

Através da nossa 
Campanha do Dia 
das Crianças, 15 
instituições da 
rede do Instituto 
da Criança, no Rio 
de Janeiro e em 
São Paulo, foram 
contempladas Com 
isso, 850 crianças 
foram beneficiadas 
através da iniciativa.

Carrinhos, bonecas, jogos educativos, além de kits lanche 
foram doados por parceiros e amigos, que se juntaram 
ao Instituto da Criança em prol desta causa.

Agradecemos a todas as pessoas físicas e as seguintes 
empresas por fazer este dia tão especial: Brasil Brokers, 
Banco Modal, Touch, Petra Group, Superquip, Companhia 
de Navegação Norsul, BQ, Accenture, Barra Energia e 
Resolve Aí.

Instituto da Criança realiza o Bazar Moda Solidária
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“Nós podemos mudar o mundo e fazer dele um lugar melhor.
Está em suas mãos fazer a diferença.” Nelson Mandela

Com o apoio da Animale 
e dos Hotéis Marina, 
o Instituto da Criança 
desenvolveu, nos dias 8 
e 9 de outubro, o Bazar 
Moda Solidária. O evento 
teve como objetivo captar 
recursos para as iniciativas 
sociais da instituição por 
meio da venda de roupas 
feminina e masculina a 

preços acessíveis.
 
Através da ação, seis instituições foram contempladas, no 
Rio de Janeiro e em São Paulo. São estas: Associação de 
Apoio à Infância e Adolescência Nossa Turma; Casa da 
Criança Lar São José; Espaços Logos Sagrado Consciente; 
Instituto Mafer – Lar Santa Catarina; Associação Cultural 
Nascente Pequena e Associação Educacional Francisca 
Nubiana. Com isso, cerca de 600 crianças e adolescentes 
foram beneficiados.
 
Para Paula Assunção, voluntária do Instituto da Criança, 
foi muito bom ter participado da organização do evento: 
“Senti que foi muito gratificante para todos que passaram 
por lá a oportunidade de unir o gosto pela moda a uma 
causa social, mostrando que ser solidário é realmente a 
melhor tendência”, afirma.
 
Agradecemos a todas as pessoas físicas, jurídicas e aos 
voluntários que contribuíram com o nosso bazar!


