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Campanha Doar é da nossa conta

Instituto da Criança realiza palestra na Escola 
Americana do Rio

Após campanha de 
apadrinhamento de 
crianças por parte dos 
colaboradores da PDG, 
foi realizado um evento 
em comemoração aos 
pequenos, no dia 7 
de outubro, no Centro 
Integrado São José, na 
Cidade de Deus – Rio 
de Janeiro. A iniciativa 
faz parte dos serviços 
prestados pela consultoria em Responsabilidade 
Social Corporativa do Instituto da Criança.

Na ocasião, foram entregues presentes, como 
brinquedos, roupas e sapatos. A festa contou ainda 
com oficinas, contação de histórias e brincadeiras 
para interação entre as crianças e os voluntários da 
empresa.

Por meio da ação, foram beneficiadas 107 crianças 
da instituição. 

O Instituto da Criança 
lança mais uma 
campanha a favor 
do desenvolvimento 
social! A Campanha 
Doar é da Nossa 
Conta possibilita que 
o estabelecimento 
ofereça aos seus 
clientes a oportunidade 

de fazer uma contribuição financeira ao Instituto da 
Criança. Os recursos, por sua vez, possibilitam que 
diversos projetos sejam desenvolvidos, beneficiando 
muitas famílias em situação de vulnerabilidade 
social.
 
Participar é muito simples! Os clientes têm a 
oportunidade de destinar uma quantia sugerida de 
R$ 0,50, R$1,00 ou R$2,00 em benefício ao Instituto 
da Criança.
 
Vale ressaltar ainda que a doação é voluntária.

Colaboradores da PDG realizam ação de voluntariado na 
Cidade de Deus

A Escola Americana, 
na Gávea, zona sul 
do Rio, recebeu no 
dia 8 de outubro, 
a presença do 
voluntário do Instituto 
da Criança para temas 
internacionais, João 
Paulo Rodrigues. 

Na ocasião, João Paulo 
realizou uma palestra 
com foco na plataforma social do Instituto, abordando 
atividades como projetos sociais, Responsabilidade Social 
Corporativa, campanhas, entre outros assuntos. Cerca de 
150 pessoas, entre alunos e pais, estiveram presentes no 
evento.

Vale destacar ainda que o valor da venda dos ingressos 
do evento foi arrecadado para o Instituto da Criança.

Agradecemos a todos pela iniciativa!

Espaço Cidadão forma mais uma turma com patrocínio 
do Botafogo de Futebol e Regatas e da Puma
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“Responsabilidade Social é a consciência do dever em retribuir as condições 
favoráveis que se possui a favor daqueles que almejam oportunidades.”

Pedro Werneck

O Espaço Cidadão, 
projeto educacional 
desenvolvido pelo 
Instituto da Criança, 
formou a 2ª turma 
patrocinada pelo 
Botafogo de Futebol 
e Regatas e pela 
Puma. A formatura 
foi realizada no dia 
15 de outubro, no 

Solar das Palmeiras, zona sul do Rio.
 
Além da presença de parte da equipe do Instituto da 
Criança, o evento contou ainda com a participação da 
orquestra do projeto de música Spanta Neném, que 
tocou o Hino Nacional, entre outras músicas.
 
Ao final, como de costume, os 43 formandos 
receberam os certificados de conclusão do curso, 
além de cestas de alimento. Só neste ano, cerca de 
500 adultos já foram beneficiados com o projeto.


