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Gigante chinesa, CCCC faz doação
espontânea ao Instituto da Criança

Espaço Cidadão forma primeira turma em 
parceria com o SEMASDH de Belford Roxo

 
                                                                               

                                                            

                 

Instituto da Criança participa do Encontro 
Nacional de Agentes do Setor Elétrico

 
                                                                               

                                                            

                 

Colaboradores do Restaurante Gurumê 
participam de palestra com Pedro Werneck

“Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.”

Roberto Shinyashiki

O Projeto Espaço Cidadão formou no último dia 17, sua primeira turma 
em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 
Humanos (SEMASDH) de Belford Roxo. Na parceria fi rmada em março, 
fi cou acordado que o projeto irá acontecer nos 12 Centros de Referência 
da Assistência Social (CRAS) do município.

A cerimônia foi realizada no CRAS de Shangrilá, espaço onde foram 
realizados os 8 encontros desta primeira etapa do projeto. Os 28 
formandos receberam um certifi cado de conclusão do curso.

Em junho o projeto iniciará nos bairros Bom Pastor e Nova Aurora.

No dia 13 de maio, cerca de 40 colaboradores do Restaurante Gurumê, 
participaram de uma palestra com o Presidente do Instituto da Criança, 
Pedro Werneck, com o objetivo de sensibilizar a equipe do restaurante 
quanto à Campanha Cardápio Solidário, um dos objetivos da palestras 
foi incentivar os colaboradores, levando-os a conhecer a história do 
Instituto da Criança.

A gigante chinesa, China Communications Construction – CCCC , recém 
chegada ao Brasil, lançou esta semana, em São Paulo, seu primeiro 
escritório no país. A empresa é referência em projetos e construção de 
obras de infraestrutura na China, e está presente também em outros 73 
países, emprega mais de 100 mil pessoas e coleciona prêmios nas áreas 
de engenharia e construção de portos, aeroportos e rodovias.

Neste primeiro ano de atuação no Brasil, a empresa pretende investir 
mais de US$ 1 bilhão em projetos públicos e privados em parceria com 
o Banco Modal.

A empresa também visa contribuir em investimentos sociais, e escolheu 
o Instituto da Criança para fazer sua primeira contribuição, doando um 
valor total de R$ 10 mil na noite de lançamento de seu escritório, sendo 
as doações através de cinco executivos da multinacional, chegando ao 
montante fi nal.

O presidente do Instituto da Criança, Pedro Werneck, esteve presente 
na cerimônia e recebeu os cheques das mãos dos executivos chineses.

O ENASE – Encontro Nacional de Agentes do Setor Elétrico – consolidou-
se ao longo dos anos como o principal evento político-regulatório do 
setor elétrico nacional. Chegando esse ano na sua 13ª edição reuniu, 
mais uma vez, nos dias 18 e 19 de maio, osprincipais representantes 
deste segmento.

O evento é promovido por 18 associações do setor elétrico e pelo Grupo 
CanalEnergia. No plenário,  Pedro Werneck, presidente do Instituto 
da Criança, foi convidado para apresentar o modelo de atuação da 
instituição e as ações de consultoria em Responsabilidade Social 
Corporativa para o público presente.
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