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Agência Estado ministra palestras no Projeto 
Espaço Cidadão, em São Paulo

Campanha de Natal
Foi celebrado no dia 2 
de dezembro, o Dia de 
Doar, causa internacional 
que tem como objetivo 
incentivar a boa ação e 
promover a importância 
da doação. Esta será a 
terceira edição mundial, 
que começou em 2012 
nos Estados Unidos 
aproveitando a sequência 
do Dia de Ação de 
Graças, Black Friday e Cyber Monday. E pela primeira vez, 
o Instituto da Criança faz parte desta iniciativa.
 
Por meio do aplicativo “Doar é da nossa conta”, você tem 
a chance de fazer sua doação e contribuir com diversas 
crianças e adolescentes das instituições que fazem parte 
da rede do Instituto da Criança, no Rio e em São Paulo. 
 
A campanha de mobilização chegou a vários pontos do 
planeta e, neste, ano será realizada em toda a América 
Latina além de Nova Zelândia, Canadá, Israel, Austrália, 
Singapura, Irlanda e Reino Unido, e contará com 
celebridades como Jessica Alba, Edward Norton e Hugh 
Jackman.

Colaboradores da 
Agência Estado, pioneira 
e líder brasileira com 
destaque para produção 
de conteúdo para mídia, 
se uniram em prol da 
educação. Durante oito 
semanas, na Escola 
Estadual Padre Manuel 
da Nóbrega, no bairro da 

Casa Verde, em São Paulo, 16 voluntários da Agência 
ministraram aulas voltadas a jovens do Espaço Cidadão, 
projeto desenvolvido pelo Instituto da Criança. Esta foi 
a primeira ação de muitas que estão por vir através do 
“Projeto Educação”, criado pela própria empresa.

Temas como Cidadania; Planejamento Familiar e 
Sexualidade; Empreendedorismo; Meio Ambiente; Saúde 
e Bem Estar; Família e Convivência; Eu e a Comunidade e 
Economia Doméstica foram abordados para os 27 alunos 
com faixa etária de 14 a 20 anos.

O Instituto da Criança agradece a todos os palestrantes 
da Agência Estado pela atitude.

Instituto da Criança se une ao Dia de Doar

É hora de espalhar o 
espírito natalino! En-
tão, vamos presentear 
as crianças das institui-
ções que fazem parte 
da nossa rede?

Aceitamos brinquedos 
novos ou usados em 
bom estado. As doa-
ções serão destinadas 
para as crianças das 
instituições do Rio e de São Paulo e poderão ser feitas até o 
dia 12 de dezembro, de segunda a sexta, de 9 às 17h, na sede/
filial do Instituto da Criança:

- Rio de Janeiro: Rua João de Barros, 18 - 3º andar – Leblon;
- São Paulo: Rua Maestro Elias Lobo, 923 - Jardim Paulista.

Participe!

Instituto da Criança lança a ação #multipliqueoqueébom 
nas mídias sociais
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“Aprendi que um homem só tem o direito de olhar um outro de cima para 
baixo para ajudá-lo a levantar-se.”

Gabriel Garcia Marquez

F r e q u e n t e m e n t e , 
c o m p a r t i l h a m o s 
publicações dos mais 
variados assuntos em 
nossa linha do tempo 
no Facebook. Temas 
sobre novela, futebol, 
música, humor, entre 
outros são vistos 
na rede social mais 
popular do mundo. E 

por que não compartilhar também as boas ações realizadas 
no dia-a-dia? Foi pensando nisso que o Instituto da Criança 
lança a ação #multipliqueoqueébom. Nela, empresas de 
diversos segmentos compartilham, em suas fanpages, 
notícias sobre as atividades realizadas pelo Instituto.
 
Através do #multipliqueoqueébom, o ato de “compartilhar” 
notícias no Facebook se transforma em uma atitude 
inspiradora. Além disso, acreditamos que a participação 
de uma empresa na ação contribui para a construção de 
uma imagem positiva, aproximando seu posicionamento 
ao desenvolvimento social.


