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O Instituto da Criança contribuiu para o aquecimento deste inverno. Através 
da colaboração de pessoas físicas e jurídicas, a nossa Campanha do Agasalho 
beneficiou 1.179 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos de 14 
instituições da nossa rede, no Rio de Janeiro e em São Paulo.
 
Casacos, luvas, moletons, edredons e cobertores foram doados por diversas 
empresas que se juntaram ao Instituto em prol desta causa, como a Brasilcap, 
BRQ, Força Jovem F7, João Fortes Engenharia, Lafem, Liga Zona Norte de Fut 7, 
Modal, Movimento Arte Contemporânea, Raízen, Run Shop, Sedentários F.C., 
Staybridge e Shell Brasil.
 
O Instituto da Criança agradece a todos pela colaboração!
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Após a formatura da primeira turma do curso de introdução à culinária 
japonesa do Grupo Trigo – formado pelo Spoleto, Koni, Domino´s, Gurumê 
e Gokoni - chegou a vez dos alunos da turma 02 receberem os certificados. 
O evento foi realizado no dia 21 de julho, no escritório do Grupo Trigo, em 
Botafogo, Zona Sul do Rio.

A formatura contou com a presença do Instituto da Criança que, por meio 
da consultoria em Responsabilidade Social Corporativa é responsável pela 
organização de todo o processo de seleção dos jovens para o curso; do Daniel 
Fernandes, coordenador do projeto pelo Grupo Trigo, além dos formandos.
Ao total, 22 jovens se formaram na turma 02. Na ocasião, a aluna Taynara 
Alves foi a oradora e, em nome da turma, agradeceu ao SENAC e ao Grupo 
Trigo pela participação.

Vale destacar ainda que a turma 03 já foi iniciada.

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

Confira os resultados da Campanha do Agasalho Grupo Trigo forma segunda turma do curso de 
culinária japonesa

 
                                                                               

                                                            

                 

A BG Brasil, parte do BG Group e maior produtora privada de óleo e gás do 
país, fez uma doação para o Instituto da Criança. No dia 24 de julho, a empresa 
reuniu alguns de seus colaboradores em um restaurante em Copacabana, 
Zona Sul do Rio, para realizar a entrega simbólica do cheque na quantia de R$ 
3.100,00, nas mãos de Pedro Werneck, presidente do Instituto da Criança. Este 
valor, por sua vez, foi doado por Odair Justo, colaborador da BG Brasil, que 
está entre os vencedores da 9ª rodada do Gold Hard Hat Award do BG Group.
 
A Gold Hard Hat Award consiste em reconhecer pessoas que contribuem de 
maneira contínua para a segurança nas operações da empresa.
 
O Instituto da Criança agradece a BG Brasil por esta inciativa!

BG Brasil realiza doação para o Instituto da Criança

 
                                                                               

                                                            

                 

Todos os anos, a equipe de corrida do atleta Marcio Puga participa da 
Maratona e Meia Maratona Caixa da cidade do Rio de Janeiro. E na mais 
recente corrida não foi diferente. No dia 26 de julho, a equipe levou o nome 
do Instituto da Criança estampado na camiseta de corrida dos atletas com 
o objetivo de promover e divulgar o nome do Instituto da Criança no dia da 
prova.

Marcio Puga é um dos pioneiros e um dos grandes nomes do treinamento de 
corrida no Brasil, além de ter marcas dificilmente igualadas nos dias de hoje.

Vale destacar ainda que a Maratona continuou a parceria com instituições 
que visam o desenvolvimento social. Este ano, o corredor pôde contribuir 
com a instituição de sua preferência através de R$ 5,00 do valor da inscrição. 
Com isso, o Instituto da Criança foi uma das organizações beneficiadas com 
a iniciativa.

Equipe de corrida estampa o Instituto da Criança 
em camisetas

“Existem três tipos de pessoas (e empresas). As que fazem acontecer, as que ficam vendo 
as coisas acontecer e as que se perguntam: O que aconteceu?”

Philip Kotler


