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A Amil, junto ao Instituto da Criança, está formando um programa de 
voluntariado na empresa. E para dar início às atividades, foram realizadas 
palestras de sensibilização com o objetivo de engajar e sensibilizar as 
lideranças para o lançamento do projeto, sejam elas gerências ou diretorias.
 
As palestras foram ministradas pelo presidente do Instituto da Criança, 
Pedro Werneck., juntamente com parte da equipe de Responsabilidade Social 
Corporativa da instituição. Houve dois encontros: o primeiro em São Paulo, 
no dia 30 de junho e outro no Rio de Janeiro, no dia 2 de julho. Ao total, foram 
sensibilizados 145 colaboradores. As ações piloto acontecerão no Rio e em 
São Paulo com previsão entre setembro e outubro deste ano.  Além disso, 
há dois escopos de atuação definidos: palestras sobre obesidade infantil e 
ações de mutirão.
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Amil e Instituto de Criança fecham parceria para 
formação de programa de voluntariado

Instituto da Criança realiza o segundo 
#agentequeaprende do ano

 
                                                                               

                                                            

                 

Moradores do Complexo do Borel ganham 
quadra poliesportiva

 
                                                                               

                                                            

                 

7º Bazar da Hospitalidade é realizado em São Paulo

“A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade 
humana.” Franz Kafka

Com o objetivo de qualificar as instituições da nossa rede através de temas 
pertinentes ao Terceiro Setor, o Instituto da Criança realiza o projeto 
#agentequeaprende. E para dar continuidade aos workshops com a 
presença de empreendedores sociais, no dia 12 de agosto, foi realizado, na 
sede do EDUCAFRO - Centro do Rio, um workshop com o tema “Os desafios 
e a complexidade de se avaliar o investimento social: Monitoramento e 
Métricas”, ministrado pela consultora Dilma Pimentel.

Na ocasião, foi abordado o processo de institucionalização, que oferece as 
organizações o reconhecimento de suas potencialidades, aliando técnicas 
e a racionalidade do segundo setor às experiências e formas de gestão do 
Terceiro Setor. Ao total, estiveram presentes 15 instituições além do Instituto 
da Criança.

Ao final, como de costume, os participantes ganharam um certificado pela 
participação.

Os moradores do Complexo do Borel, na Tijuca, Zona Norte do Rio, vão 
aproveitar um espaço totalmente coberto para a prática de esporte! A região 
recebeu, no dia 3 de julho, uma quadra poliesportiva totalmente revitalizada 
por meio do projeto Travessia, uma parceria entre a Seelje - Secretaria de 
Estado de Esporte, Lazer e Juventude - e a Light, através da Lei de Incentivo 
ao Esporte. 

A inauguração do espaço contou com a presença da DB Projetos, Associação 
de Moradores do Borel, líderes da comunidade, Secretaria Municipal de 
Esporte, além de representantes da Light e do Instituto da Criança.

Durante o período de obras da quadra, o Instituto executou, junto a um 
grupo de lideranças, o processo de ativação comunitária através do Projeto 
Espaço Cidadão, para 25 adultos com o objetivo de mobilizar os indivíduos da 
comunidade, a partir da integração, para a utilização, gestão e valorização do 
espaço esportivo revitalizado.

De acordo com o site do Hôtelier News, mais de 600 pessoas passaram pela 
7ª edição do Bazar da Hospitalidade, realizado nos dias 15 e 16 de agosto, 
na Associação Nossa Turma, na capital paulista. Esta é uma iniciativa do 
Instituto da Criança e da Aldeia Rosa Dourada e toda a renda obtida é dividida 
entre as duas organizações, sendo a parte do Instituto da Criança revertida 
integralmente para o Nossa Turma.

O Hôtelier News intermediou as doações com os seguintes hotéis: Blue Tree 
Faria Lima, Morumbi e Verbo Divino; Confort Suites Oscar Freire, Intercity 
Address Faria Lima, New City e Premium Berrini; Meliá Jardim Europa, 
Radisson Faria Lima, Transamérica Congonhas, Higienópolis e International; 
Tryp Higienópolis e Tatuapé; e Slaviero Jardins.

As lojas da PBKids dos shoppings Eldorado, JK e Plaza Sul também participaram 
fazendo importantes doações de brinquedos. O Bazar contou com outros 
apoiadores, como Escola Alfa Brasil, DG Gráfica e Vision Comunicação.


