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Voluntários da Brasilcap desenvolvem atividade 
ambiental na zona norte do Rio

Instituição apoiada pelo Instituto da Criança participa 
de oficina de criação no Parque Lage 

Vamos deixar o dia 12 de outubro 
mais feliz para diversas crianças? 
Estamos realizando uma 
campanha para arrecadação de 
brinquedos novos ou usados em 
bom estado para as crianças das 
instituições que fazem parte da 
rede do Instituto da Criança, no 
Rio e em São Paulo.
 
As doações podem ser feitas até o dia 10 de outubro, de segunda 
a sexta, de 9 às 18h 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!

O Programa Brasilcap 
Solidário completou 2 anos 
e nada melhor que celebrar 
a iniciativa junto com seus 
colaboradores. Aproveitando 
a comemoração do dia 
da árvore, no dia 21 de 
setembro, os voluntários 
da empresa realizaram no 
Parque Madureira, zona 

norte do Rio, uma ação de voluntariado que contou com 58 
colaboradores, que plantaram, aproximadamente, 2.000 mudas 
de árvores e arbustos.
 
A ação faz parte dos serviços prestados pela área de Cidadania 
Corporativa do Instituto da Criança.

Campanha Dia das Crianças

Os jovens do Espaço 
Logos de Cidadania 
Consciente usufruíram 
de um sábado diferente. 
Em parceria com o 
Instituto da Criança, 
no dia 14 de setembro, 
a artista plástica 
Daniela Antonelli, que 
participou do programa 
de Intercâmbio e Difusão Cultural do Ministério da Cultura, em 
Nova York, levou 12 jovens com faixa etária entre 8 e 15 anos 
para o Parque Lage, zona sul do Rio, para realização de uma 
oficina de criação de amuletos.

Os amuletos, por sua vez, tratam-se de peças usáveis ou 
objetos de mesa que tenham um significado especial para seu 
dono e criador. Além disso, esses objetos foram construídos a 
partir de elementos naturais coletados no próprio local. 
No Espaço Logos, o Instituto da Criança patrocina o projeto 
Cia. Folclórica Brincantes, que tem como objetivo promover a 
cidadania pela arte, através da divulgação e valorização das 
manifestações populares

Instituto da Criança participa de convenção da Touch
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“As pessoas que são loucas o suficiente para acharem que podem mudar o 
mundo, são, na verdade, os que o mudam.” Steve Jobs

Entre os dias 12 e 15 de 
setembro, a Touch, rede 
de franquias de relógios 
e óculos, realizou uma 
convenção a fim de reunir 
todo o time de colaboradores 
interno, franqueados, 
gerentes, vendedores e 
parceiros.  O evento foi 
realizado no Hotel Vale Real, 

em Itaipava, região serrana do Rio e, na sexta-feira, dia 13, o 
presidente do Instituto da Criança, Pedro Werneck, foi um dos 
palestrantes convidados.
 
Pedro fez uma apresentação contando toda a história da 
instituição, desde o início, em 1994, através da Flordelis até o 
momento atual do Instituto da Criança, ressaltando diversos 
temas, como projetos patrocinados, desenvolvidos, voluntariado 
empresarial e campanhas.
 
Vale mencionar ainda que a Touch é umas empresas que faz 
parte do Programa de Cotas do Instituto da Criança, investindo 
mensalmente em suas iniciativas sociais. Com isso, torna-se 
corresponsável da instituição compartilhando seus resultados. 
Fortalecendo ainda mais a parceria, a Touch aderiu à Campanha 
Salário Solidário, na qual 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.
 
O Instituto da Criança agradece a Touch pelo convite e por fazer 
parte da nossa história!


