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Compras feitas pela internet estão cada vez mais frequentes por 
consumidores brasileiros, segundo pesquisa feita recentemente por um 
site administrador de pagamento. E quando adquirimos um determinado 
produto/serviço e ainda temos a chance em contribuir com uma causa 
social? Para isso, o Instituto da Criança acaba de se unir à rede Polen, uma 
maneira única de contribuir com quem precisa. Sem gastar nada a mais ou 
fazer algo diferente do que já faz no dia a dia, você pode contribuir com o 
desenvolvimento social de muitas pessoas.

O funcionamento é muito simples! Basta escolher uma instituição da rede 
Polen, adicionar ao navegador Chrome e pronto! Você compra o produto sem 
gastar absolutamente nada a mais por isso, pois a loja parceira repassa uma 
parte dessa venda para a instituição.
 
Para outras informações, acesse: www.opolen.com.br
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Um evento com palestras, shows, filmes, feira gastronômica e festa. Este é 
o Festival Path, onde tudo ocorre ao mesmo tempo através de programação 
variada e feita para abrir horizontes. Organizado pelo O Panda Criativo, este 
ano, o evento aconteceu nos dias 25 e 26 de abril, no bairro de Pinheiros, em 
São Paulo, e contou com a participação do Instituto da Criança.
 
Na ocasião, os participantes puderam contribuir com a instituição doando 1 
kg de alimento não perecível ou um agasalho. Com isso, foram arrecadados 
219 quilos de alimento, além de 57 peças de roupas de inverno. A instituição 
beneficiada foi o Abrigo Reviver, uma das instituições que faz parte da rede 
do Instituto da Criança, na capital paulista. Desta forma, foram beneficiadas 
40 crianças e adolescentes.
 
O Instituto da Criança agradece ao Festival Path pela iniciativa!

Cotistas do Instituto da Criança:Expediente

Presidente: Pedro Werneck
Comunicação & Marketing: Adeilton L. Júnior, Ana B. Simonsen, 
Heloá Bento e Leandro Nascimento.
Sugestões e Comentários: 
comunicacao@institutodacrianca.org.br

Instituto da Criança adere à rede Polen Festival Path arrecada roupas e alimentos
para instituição em São Paulo

 
                                                                               

                                                            

                 

O Staybridge Suítes São Paulo, marca da rede IHG – InterContinental Hotels 
Group, comemorou no dia 22 de abril, o Dia Nacional do Livro Infantil, 
celebrado no dia 18, com ação que reúne arrecadação de livros e contação 
de história para 15 crianças e adolescentes do Abrigo Reviver, uma das 
instituições apoiadas pelo Instituto da Criança.
 
Participaram também desta ação, parceiros como JS Locadora, que realizou 
o transporte das crianças; a Friore através de lanches, além da ONG Viva e 
Deixe Viver - Contadores de Histórias. Ao total, foram arrecadados 15 livros 
e 10 gibis.

Staybridge Suítes São Paulo comemora
o Dia Nacional do Livro Infantil

 
                                                                               

                                                            

                 

A Campanha de Páscoa do Instituto da Criança foi um sucesso! Com a 
contribuição de empresas e pessoas físicas, beneficiamos 1.736 crianças e 
adolescentes de 30 instituições da rede, no Rio de Janeiro e em São Paulo, 
através de doações de bombons e ovos de chocolate.

De acordo com Rosilene Cruz Tomaz da Silva, coordenadora pedagógica 
do Projeto Pequeno Lavrador – AVICRES, a instituição contou mais uma vez 
com a sensibilidade do Instituto da Criança: “Além das doações, recebemos 
também belas mensagens de Páscoa”, ressalta.

Agradecemos as empresas Brasilcap, BRQ, Companhia de Navegação Norsul, 
João Fortes, Lafem, Modal e Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, além de 
pessoas físicas que participaram da campanha!

Confira os resultados da nossa Campanha de Páscoa

“Ganhamos a vida pelo que recebemos. 
Vivemos a vida pelo que damos.”

Duane Hulse


