Migratio comemora o Dia Internacional do Voluntariado na ARIL
Para comemorar o Dia Internacional do Voluntariado (28/08), a Migratio abriu mão de suas
atividades nesta data e uniu as forças do quadro funcional para realizar ação voluntária na
Associação de Reabilitação Infantil Limeirense - ARIL.
Os funcionários da Migratio conheceram toda a instalação e conversaram com os profissionais
que lá trabalham para conhecer o dia-a-dia da Associação, além de visitar os alunos em sala de
aula e no desenvolvimento das atividades de recreação (teatro/natação) e de reabilitação.
As atividades realizadas incluíram a pintura e a decoração de uma das salas utilizada para o
atendimento de fonoaudiologia e contou com a ajuda de dois alunos da própria instituição.
Embora a contribuição financeira mensal que a Migratio realiza seja importante, os diretores da
empresa consideram essencial a aproximação e o envolvimento com a entidade.
A Migratio tem novos projetos de ação voluntária, como a Doação de Horas para apoio no
lançamento de Cupons Fiscais para reverter recursos para a Associação e a recuperação do
playground no dia das crianças que há 5 anos não é utilizado, para continuar apoiando o trabalho
que a ARIL desenvolve desde 1963 e que atualmente atende por volta de 735 crianças
diariamente.

Registro dos momentos

Sala de fonoaudiologia antes da reforma.
Fonte: Arquivo da ARIL

Sala de fonoaudiologia após a reforma.
Fonte: Arquivo da ARIL

Registro dos momentos

A Migratio conhecendo o local para desenvolvimento do trabalho.
Fonte: Arquivo da Migratio

Desenvolvimento do Trabalho
Fonte: ARIL

Desenvolvimento do Trabalho
Fonte: ARIL
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Hora do Almoço
Fonte: Arquivo da Migratio

Finalizando o trabalho
Fonte: Arquivo da ARIL
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Weslley Ortolan (Estagiário Operacional), Fábio Saldanha (Diretor Comercial), Ícaro Fantin (Analista
Operacional), Hélio Lima (Diretor Operacional), Cecília Pelosi (Filha de Carolina), Carolina Pelosi (Analista
Administrativa) e Karina Vicente (Assistente Comercial).
Fonte: Arquivo da ARIL
Para mais informações sobre o trabalho realizado na ARIL acesse: http://www.aril.com.br/blog/ ou entre
em contato com a Luciana/Adalberto no telefone (19) 3404-8900 e agende a sua visita.

