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Projeto no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho está prestes
a completar terceira fase

Participe do Natal Solidário
da Supergasbras
A 12ª edição do Natal Solidário da Supergasbras
chegou! Uma maneira de fechar com chave de ouro
um ano de muitas dificuldades. A empresa que tem
por cultura realizar anualmente ações voluntárias
de Natal, este ano precisou adaptar a estratégia
à realidade atual. Para isso, conta com o apoio do
Instituto da Criança por meio da área de projetos
corporativos e consultoria e, juntos, desenharam
uma ação digital de doação de presentes,
envolvendo seus colaboradores de todo o Brasil.
Foram selecionadas 6 instituições voltadas para
a infância em 6 estados, distribuídos em quase
todas as regiões do país. A meta da campanha é
receber cerca de 500 brinquedos que serão doados
pelos colaboradores da Supergasbras às crianças.

Está próxima a entrega da terceira fase de obras no Hospital
Universitário Clementino Fraga Filho – HUCFF, resultado do
investimento feito pelo Movimento União Rio na área da
saúde. Seguindo a boa prática das fases anteriores, o primeiro
passo foi buscar o melhor fornecedor com custo x benefício
em um processo de licitação. A empresa Rios Engenharia,
já vencedora dos processos licitatórios das outras fases,
apresentou o melhor orçamento e proposta técnica. Um
grupo técnico formado por profissionais de engenharia civil da
Rede D’Or, profissionais de gestão do Instituto da Criança e
do próprio Hospital, acompanha as obras, oferecendo suporte
para que o serviço seja realizado com êxito.
Esta fase teve como objetivo reformar 128 consultórios
médicos pelo estado crítico no qual se encontravam, sendo
66 ativos e 62 desativados. Estão sendo reformados também
os acessos e os pilotis, totalizando 6.296 m2 de área em

finalização. Além disso, neste momento, o
setor de cardiologia, no 3º andar, do hospital
está passando por reformas com o objetivo de
preservar equipamentos de alta complexidade.

Três shoppings da rede Multiplan, no Rio de Janeiro, recebem
doações de brinquedos neste Natal
Uma das maiores empresas do setor de shopping centers do
país, a Multiplan, está realizando uma campanha de Natal,
envolvendo os clientes, parceiros e colaboradores para
realizarem doações de brinquedos novos para crianças em
vulnerabilidade social.
Até o dia 13 de dezembro, o Barra Shopping, o Village Mall
e o Park Shopping Campo Grande, todos na Zona Oeste do
Rio de Janeiro, montaram espaços especiais para receber
os brinquedos, que serão catalogados, divididos por tipo e
entregues a tempo para que as crianças recebam seu presente
de Natal.

O Instituto da Criança é o gestor social da ação e
convida você a participar. Se deseja expressar a
sua solidariedade nesse ano tão marcante e não
sabe como, participe da campanha até o dia 15/12!
Faça já sua doação que alegrará o Natal de muitas
crianças. A contribuição mínima sugerida é de R$
10.

O Instituto da Criança atua como parceiro para organizar
a logística, acompanhar as doações e destiná-las para
instituições integradas a sua rede no Rio de Janeiro. A meta é
beneficiar 1.500 crianças de 10 ONG´s.
Participe! Doe o seu presente! Basta entregar nas áreas
especialmente montadas para a campanha em um dos três
shoppings.
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Apoie também compartilhando a ação no Instagram!
@barrashoppingoficial / @villagemall / @parkshoppingcg

Participe da Ação de Natal do Projeto Comida com Amor
Que sentido tem festejar o Natal se não for para compartilhar amor? E essa missão, o Projeto Comida Com
Amor conhece bem. Por isso, no dia 19 de dezembro será realizada uma Ação de Natal, no Complexo de Antares,
em Santa Cruz – Zona Oeste do Rio de Janeiro, com o objetivo de continuar distribuindo comida nutritiva e
outros itens para pessoas em vulnerabilidade social.
A meta é distribuir 200 cestas natalinas compostas por proteína, frutas e água; 400 brinquedos e oferecer
uma mesa de lanches para toda a comunidade. O Instituto da Criança é o gestor social da ação e convida você a
participar. Faça sua doação que alegrará o Natal de muitas famílias!
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“Não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas, ao contrário, o seu ser social que lhe determina a consciência.”
Karl Marx
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