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ONU concede credenciamento ao Instituto

28 de agosto: Dia do Voluntariado

A Clínica Odontológica 
Mario Groisman, na 
Barra da Tijuca, zona 
oeste do Rio, dedicou 
uma tarde para as 
crianças do Centro 
Brasileirinho, umas das 
instituições apoiadas 
pelo Instituto da 
Criança. No dia 22 de 
agosto, 10 crianças da 
instituição de Realengo 
tiveram limpeza dos dentes e colocação de flúor. Além 
disso, receberam dicas de saúde bucal, que começa 
desde como escovar os dentes até os alimentos 
inimigos, além da prevenção a cáries.

As crianças ganharam kits com escovas, pastas, fio 
dental, lápis de cor e livrinhos educativos. A clínica 
providenciou o transporte e o lanche dos pequenos.

A atriz Luana Piovani foi convidada como madrinha do 
projeto Sorriso Solidário e também aprovou a ideia.

Mais um importante 
passo foi dado na nossa 
missão em promover 
o empreendedorismo 
social. O Instituto 
da Criança está 
o f i c i a l m e n t e 
credenciado junto  à 
ONU – Organização 
das Nações Unidas, 

onde agora possui o Status Consultivo Especial. Com 
isso, temos a oportunidade de expressar nossas 
opiniões e de influenciar o trabalho do Conselho 
Econômico e Social da ONU – ECOSOC, além de 
ganhar competência especializada, experiência 
prática e flexibilidade.

Por ter status consultivo, nossa instituição pode 
realizar uma análise especializada de questões 
diretamente ligadas à sua experiência na área; 
funcionar como um agente de alerta rápido; 
ajudar a monitorar e aplicar acordos internacionais 
e na conscientização de questões relevantes; 
desempenhar um papel importante na promoção de 
metas e objetivos das Nações Unidas e contribuir com 
informação essencial em eventos da Organização.

Projeto de higiene bucal beneficia crianças do Centro 
Brasileirinho

Instituído pela Lei 
nº 7.352, de 28 de 
agosto de 1985, 
o Dia Nacional 
do Voluntariado 
busca reconhecer 
e destacar o 
trabalho das 
pessoas que doam 
tempo, trabalho 
e talento, de 
maneira voluntária, 
para causas de interesse social e para o bem da 
comunidade. A partir daí, o dia 28 de agosto é 
celebrado anualmente.

Por isso, deixamos aqui o nosso “muito obrigado” 
a todos que já participaram de nossas ações de 
responsabilidade social corporativa, nas quais 
desenvolvemos ações de voluntariado com 
colaboradores de diversas empresas!

Botafogo e Instituto da Criança marcam gol a favor da 
responsabilidade social em comunidade
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“A felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido.”

Maxwell Maltz

Desenvolver ações 
de responsabilidade 
social, fortalecendo o 
relacionamento com a 
comunidade do Santa 
Marta, é o objetivo do 
clube Botafogo, por 
meio do projeto Estrela 
Solidária, e do Instituto 
da Criança. Para isso, 
parte dos colaboradores 

de ambas organizações, comandante da UPP, além da 
equipe do programa de saúde e professores de jiu 
jitsu se reuniram nesta quarta-feira, dia 20, para a 
reinauguração do Centro Esportivo da região. Com 
patrocínio da Puma, a inciativa faz parte dos serviços 
prestados pela consultoria em Responsabilidade 
Social Corporativa do Instituto da Criança.

A reinauguração contou com a apresentação do espaço 
após a reforma, da placa mostrando a parceria, além 
dos discursos do presidente do Botafogo, Maurício 
Assumpção; do presidente do Instituto da Criança, 
Pedro Werneck, e do representante da Puma, 
Bruno Eleal. Logo após, as crianças da comunidade 
praticaram jiu jitsu, demonstrando o que aprenderam 
com o projeto.


