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A Ortobom acaba de fazer parte do Programa de Cotas do Instituto da Criança, 
na modalidade bronze. Com isso, a empresa, especializada em colchões, 
camas e travesseiros, demonstra estar atenta à crescente demanda no meio 
empresarial pela prática da Responsabilidade Social Corporativa e passa 
compartilhar a coautoria dos resultados sociais obtidos pela instituição em 
diversos projetos educacionais.

Sendo cotista do Instituto da Criança, a empresa se beneficia de diversas 
formas, como: melhoria da imagem perante seus acionistas, colaboradores, 
fornecedores e parceiros; valorização da marca, investimento fácil, seguro 
e eficaz no Terceiro Setor; fortalecimento da estratégia de comunicação, 
compartilhamento de resultados apresentados no Balanço Social, 
destacando-se como co-responsável pelas ações concluídas pela instituição, 
bem como o aumento da atratividade do produto ou serviço da empresa para 
os consumidores.
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A primeira turma do curso de introdução à culinária japonesa do Grupo 
Trigo – formado pelo Spoleto, Koni e Domino´s - foi finalizada no último 
sábado, dia 23, no Senac Copacabana. Com carga horária de 28h de curso, 21 
jovens com faixa etária de 16 a 24 anos foram beneficiados. O encerramento 
da turma será realizado em breve com uma formatura que dará início ao 
processo seletivo para alguns restaurantes do Grupo Trigo. Na ocasião, a 
segunda turma já foi iniciada no mesmo dia. O Instituto da Criança, por meio 
da consultoria em Responsabilidade Social Corporativa é responsável pela 
organização de todo o processo de seleção dos jovens para o curso.

Na segunda turma, foram selecionados 24 jovens e a primeira aula foi realizada 
por meio do workshop “Boas práticas na manipulação de alimentos”. Já no 
próximo encontro, os alunos vão a cozinha a fim de dar início à aula teórica 
sobre culinária japonesa e, em seguida, iniciarão a primeira prática.

Os interessados a ingressar nas próximas turmas devem ter de 16 a 24 anos 
de idade, possuir necessidade em receber a bolsa e enviar um e-mail para 
Fernanda Vianna: fvianna@institutodacrianca.org.br

Nossos Cotistas:Expediente

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

Ortobom adere ao Programa de Cotas
do Instituto da Criança

Grupo Trigo forma primeira turma do curso de 
culinária japonesa

 
                                                                               

                                                            

                 

O Bazar Sports, primeiro portal de leilões de artigos esportivos usados por 
atletas profissionais de diversas modalidades, está aderindo ao Doar é 
da Nossa Conta, campanha desenvolvida pelo Instituto da Criança. Com 
isso,  o site passou a reverter um percentual de todos os objetos vendidos 
ou leiloados para o instituição, que possui em nossa rede, instituições que 
investem na educação através do esporte, inclusão social ou até na formação 
de futuros campeões.

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.

Bazar Sports adere à Campanha Doar é da Nossa Conta

 
                                                                               

                                                            

                 

Você já ouviu falar no blog Projeto Cegonha? Lá, a jornalista Antonia Leite 
Barbosa escreve diariamente sobre o universo da maternidade. E com oito 
meses de gestação de seu filho Lucas, a carioca realizou, junto ao Shopping 
Leblon, um Chá de Bebê Beneficente. Com isso, diversas fraldas serão 
doadas para três instituições da rede do Instituto da Criança: Associação 
Casa da Criança Lar São José, AVICRES - Associação Vida no Crescimento e na 
Solidariedade  e Obra Social Dona Meca.

Na ocasião, Ana Beatriz Simonsen, colaboradora do instituto, apresentou o 
Instituto da Criança aos convidados, além de exibir o trailer institucional, 
lançado em Nova Iorque, na pré-estreia do filme Tropa de Elite 2.

O Instituto da Criança agradece a Antonia pela iniciativa!

Chá de Bebê beneficia instituições da rede
do Instituto da Criança

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

Duane Hulse


