
Imagine uma rede social que tem como obje-
tivo promover um programa de voluntaria-
do exclusivo para os colaboradores de uma 
empresa! Com o portal Oxigenar, da White 
Martins, isto é possível. Sob coordenação 
da Gerência de Comunicação e Sustentabi-
lidade da White Martins e consultoria em 
Responsabilidade Social Corporativa do Ins-
tituto da Criança, a companhia realizou um 
edital no qual seus colaboradores tiveram 
a oportunidade de inscrever um projeto 
social de uma instituição de sua escolha. O 
edital é uma forma para que os colaborado-
res exerçam atividades voluntárias.

Na fase de avaliação, foram observados cri-
térios de Impacto Social e Aplicabilidade, 
como benefícios gerados e necessidade real 
do público-alvo versus resultado esperado 
do projeto. Ao final, sete projetos foram es-
colhidos como vencedores, e cada um de-
les receberá o Investimento Social Privado 
no valor de R$ 9.111,00 (nove mil, cento e 
onze reais).

Os sete projetos selecionados são das se-
guintes instituições: Instituto Ann Sullivan, 
Associação Resgate da Infância Social, As-
sociação Mantenedora do Projeto Recriar 
e Grupo de Estudos Integrais Demétrius, no 
Rio de Janeiro; Associação Missão Ômega, 
no Maranhão; ONG Mão Amiga, em Ribei-
rão Preto/SP e ONG Solidariedade Natu-
ral de Barão de Cocais, em Minas Gerais e 
contam com ações como a criação de po-
ços artesianos no interior do Maranhão, o 
reflorestamento de uma área de 220m² e a 
revitalização da quadra de esportes no Jar-
dim Gramacho, no Rio de Janeiro. O Espaço Cidadão, projeto educacional desenvolvido pelo Instituto da Criança, formou no 

último dia 14, as turmas I e II em Duque de Caxias, município do Rio de Janeiro, com patrocínio 
da empresa Brasilcap.  A cerimônia foi realizada na nova sede do Instituto Vida Real, espaço 
onde foram realizados os oito encontros da iniciativa.

Através das duas turmas, 60 adultos foram formados e todos receberam, além do certificado de 
conclusão do curso, cestas de alimentos.

O Espaço Cidadão oferece a adultos, encontros onde são tratados temas relativos à cidadania, relacionamento 
interpessoal, entre outros, visando levar o compartilhamento do conhecimento aos participantes.

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

Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar 
o amor e semear a esperança. Pensando 
nisso, o grupo de voluntários Liga do Bem, 
coordenado pela promotora de eventos Silvia 
Rupp e pela atriz Juliana Knust, realizou no dia 
19 de dezembro uma festa de Natal para 36 
crianças do Instituto Marquês de Salamanca, 
localizado em Santa Tereza/ RJ. A instituição 
faz parte da rede do Instituto da Criança.

A iniciativa dos voluntários contou com 
a decoração do espaço, alimentação, 
brincadeiras e doação de brinquedos para os 
pequenos. O Instituto da Criança, por sua vez, 
disponibilizou 36 kits escolares e dois kits de 
patins através da campanha de Natal.

Um momento para desenvolver a troca de conhecimento e experiências entre as instituições 
que fazem parte da rede do Instituto da Criança. Este é o objetivo da Reunião Social. Realizado 
no dia 6 de dezembro, no Hotel Marina, Pedro Werneck, presidente da organização, apresentou 
uma série de ações realizadas ao longo de 2016.

E para completar as atividades do evento, na sequência, tivemos a palestra de Pedro Salomão 
através do #agentequeaprende, projeto desenvolvido pelo Instituto da Criança com o objetivo 
de orientar gestores de organizações sociais por meio do compartilhamento de informações 
pertinentes às diversas áreas de suas instituições. O sócio-fundador da Rádio Ibiza ministrou 
o workshop com o tema “Empreendedorismo e Felicidade”: “Que honra estar com esse time 
de gente do bem e ainda ver na plateia pessoas que me inspiraram e me dão amor há tanto 
tempo”, relata Pedro Salomão em seu Instagram.
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