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Projeto Pense Alto iniciará a 8ª turma

Maratona Caixa do Rio de Janeiro beneficiará o Instituto

Um momento de muitas 
surpresas e alegria. 
Assim foi a noite de 5 de 
fevereiro para diversas 
crianças e adolescentes 
das instituições apoiadas 
pelo Instituto da Criança 
com a ida ao Cirque 
Du Soleil, na Marina 
da Glória/RJ. Ao total, 
foram beneficiados 189 
pessoas, entre crianças, 
adolescentes e adultos, de quatro instituições: Ballet de 
Santa Teresa, Espaço Logos de Cidadania Consciente, 
Instituto Vida Real e ONG Mundo Novo da Cultura Vida.
 
A iniciativa foi realizada por meio do apoio das empresas 
Time For Fun, que destinou os ingressos, pela Turismo 
Três Amigos e Viação Nossa Senhora das Graças, que 
disponibilizaram os ônibus para o evento. Além disso, 
pessoas físicas também colaboraram para a realização da 
iniciativa.

Novo ano, nova turma. 
O Pense Alto, projeto 
idealizado e coordenado 
de forma voluntária 
pelo empresário Rodrigo 
Goecks e desenvolvido 
pelo Instituto da Criança, 
iniciará sua 8ª turma 
neste sábado, dia 8 de 
fevereiro, na Cruzada no 

Menor, em Del Castilho, zona norte do Rio. Após processo 
seletivo, que contou com a colaboração da psicóloga e 
voluntária, Márcia Lucas, foram selecionados 35 jovens 
com faixa etária de 16 a 24 anos.

Com patrocínio do Grupo Segurador Banco do Brasil e 
Mapfre, o projeto tem como objetivo capacitar jovens 
para inserção no mercado de trabalho. Além disso, a 
iniciativa conta com o apoio das empresas Yenzah, IGEG 
e Copiadora da Cidade.

Totalmente gratuito, o curso será realizado aos sábados 
e terá na grade disciplinas, como: Organizações 
Empresariais, Marketing, Finanças para Empreendedores, 
Informática, Vendas, entre outras.

Jovens apoiados pelo Instituto da Criança vão ao Cirque 
Du Soleil

Mais uma vez, a 
Maratona Caixa 
do Rio de Janeiro 
continuará sua 
parceria com 
instituições que visam 
o desenvolvimento 
social. As inscrições 
já estão abertas 
e, neste ano, com 
apenas R$ 5,00, 
o corredor poderá 
escolher uma instituição de sua preferência ao realizar a 
inscrição. Com isso, o Instituto da Criança será uma das 
organizações beneficiadas com a iniciativa. Toda a renda 
arrecadada será repassada diretamente à instituição 
escolhida pelo atleta.

A corrida será realizada no dia 27 de julho, saindo do 
Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio, com 
chegada no Aterro do Flamengo, zonal sul da cidade. 

Outras informações sobre a corrida:
www.maratonadorio.com.br

Campanha Cardápio Solidário conquista novos 
restaurantes
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“É a intenção, e não a doação, que faz o doador.”
Gotthold Lessing

Desenvolvida pelo Instituto 
da Criança, a campanha 
Cardápio Solidário, em 
parceria com redes de 
restaurantes, possibilita 
que o estabelecimento 
ofereça ao seu cliente 
a oportunidade de 
realizar uma doação ao 
Instituto. A operação é 
bem simples, de forma a 

não alterar a rotina do restaurante. Apesar de recente, a 
iniciativa conta com a participação da rede Bestfork por 
meio dos restaurantes Giuseppe, Giuseppe Grill, Clube 
Gourmet e Laguiole, da rede DRI em Ipanema e Gávea, do 
Irajá Gastrô e dos restaurantes dos Hotéis Marina – Bar da 
Praia, Bar do Lado , Vizta e Bar D’Hôtel.
 
Para Thiago Mello, responsável pela área de Marketing da 
rede Bestfork, muitas pessoas querem contribuir com uma 
boa iniciativa, mas não sabem como fazer: “Esta campanha 
é realmente muito bacana e é importante que nosso salão 
fale dela sempre de forma positiva e segura”, afirma.
 
Além de fortalecer a imagem do restaurante perante 
investidores, parceiros e clientes, acreditamos que o 
Cardápio Solidário representa uma oportunidade do 
estabelecimento demonstrar que está atento à prática da 
Responsabilidade Social.


