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Em parceria com o Instituto da Criança, a Amil realizou, no dia 17 de setembro, 
a primeira ação do Programa Voluntários Amil. O presidente da empresa, 
Edson Bueno, ministrou uma palestra motivacional para 130 jovens de cinco 
instituições: Bola para Frente, Mundo Novo, Recicle e Dance, Luta pela Paz e 
Vida Real. O empresário contou sua história de perseverança, desde a infância 
humilde até a consolidação do que é hoje uma das principais operadoras de 
saúde do país.

A ação foi realizada no auditório da empresa, na Barra da Tijuca, e contou 
com o apoio de 16 voluntários da Amil e da equipe do Instituto da Criança. A 
próxima ação do Programa será a capacitação de colaboradores da empresa 
para ministrar palestras sobre obesidade infantil em instituições indicadas 
pelo Instituto da Criança.
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Amil e Instituto de Criança fecham parceria para 
formação de programa de voluntariado

Mais de 100 crianças assistem a peça teatral 
A Bela Adormecida

 
                                                                               

                                                            

                 

Grupo Trigo forma terceira turma do curso 
de culinária japonesa

 
                                                                               

                                                            

                 

Colégio Pedro II doa equipamentos de informática 
a instituições sociais

“Não existe outra via para a solidariedade humana senão a procura e o respeito da 
dignidade individual.” Pierre Nouy

Por fins de semana com mais cultura e diversão. Organizações pertencentes 
à rede do Instituto da Criança ganharam ingressos, durante quatro fins de 
semana de agosto, para assistir ao espetáculo teatral A Bela Adormecida, 
no Teatro Vanucci, na Gávea, Zona Sul do Rio. Ao todo, 117 crianças das 
seguintes instituições compareceram ao teatro: Aldeias Infantis, Dispensário 
Santa Terezinha, UMRS Dalva de Oliveira e APAS – Associação Presbiteriana 
de Assistência Social.  Os ingressos foram doados pela jornalista e produtora 
cultural Carla Reis.

O espetáculo é uma releitura cheia de humor e música, que dá uma cara nova 
ao famoso conto de fadas.

O Instituto da Criança agradece a Carla Reis pela iniciativa!

Mais uma turma do curso de introdução à culinária japonesa do Grupo Trigo 
– formado pelo Spoleto, Koni, Domino´s, Gurumê e Gokoni -  foi formada em 
parceria com o SENAC e o Instituto da Criança. Os alunos da turma 03, através 
de 19 formados, receberam os certificados. O evento foi realizado no dia 25 de 
setembro, no escritório do Grupo Trigo, em Botafogo, Zona Sul do Rio. Após 
a entrega dos certificados, houve a inscrição para participar do processo de 
seleção de vagas CLT e jovem aprendiz.

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.
 
Até o momento, foram formados, em média, 60 jovens. A estimativa é que 
mais 24 alunos ainda se formem.

O Colégio Pedro II doou equipamentos de informática para duas 
organizações: Instituto da Criança e Cáritas Arquidiocesana do Rio Janeiro. 
Nesta segunda-feira, dia 21, foi feita a entrega oficial de 12 conjuntos, 
contendo monitor, teclado e CPU ao Instituto da Criança, que repassará as 
doações a três instituições sociais de sua rede: Associação de Apoio a Autistas 
- AAPA, Associação Vida no Crescimento e na Solidariedade – AVICRES, ambas 
localizadas em Nova Iguaçu, além do Centro Social Fênix, localizado em São 
João do Meriti, também na Baixada Fluminense.

O Instituto da Criança agradece ao Colégio Pedro II pela iniciativa!

Na foto: Elisabete Vieira, Coordenadora de Projetos do Instituto da Criança, assina 
termo de doação na presença de Antônio Carlos Costa (à esquerda), Luís Cláudio 
Valente e Georgya Gusmão, da equipe da Seção de Patrimônio do CPII


