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Instituto 3M entrega mais de 950 sacolas de Natal
para crianças e jovens
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Voluntários ajudam creches e abrigos e compram brinquedos e roupas
para presentear pequenos no fim de ano
Est e ano, o Inst it ut o 3M dist ribuirá sacolinhas de Nat al para 966 crianças e jovens, de 2 a 17 anos, de 11 inst it uições. Todas
est ão localizadas nas regiões das fábricas da 3M do Brasil, nas cidades paulist as de Campinas, Sumaré, Ribeirão Pret o, São
José do Rio Pret o, e It apet ininga, além de Manaus (AM).
Há mais de 15 anos, funcionários volunt ários da mult inacional apadrinharam os pequenos de creches ou abrigos apoiados em
cada localidade. Os present es dest e Nat al são um brinquedo e uma t roca de roupa.
O Inst it ut o 3M t ambém incent iva que os padrinhos part icipem da ent rega dos present es. Nest e ano, as dist ribuições est ão
acont ecendo desde 5 at é 20 de dezembro em creches e abrigos que auxiliam crianças e jovens em sit uação de risco social.
“O t rabalho que desenvolvemos com a ajuda dos funcionários é mais um dos projet os que t em como prioridade melhorar o
dia a dia de uma comunidade, uma região ou um grupo de pessoas”, afirma Mara Fioravant e, president e do Inst it ut o 3M.
Confira abaixo a relação de inst it uições que receberão as doações e onde est ão localizadas:
DOAÇÕES SACOLAS DE NAT AL INST IT UT O 3M
CIDADE

DAT A

INST IT UIÇÃO

Campinas

11/12

Creche Irmã Maria Ângela

12/12

Pequeno Paraíso

15/12

Inst it ut o Const ruindo Saber

15/12

Cent ro Assist encial Vedruna

20/12

Creche Bent o Quirino

Itapetininga

19/12

Inst it ut o Geração

Manaus

17/12

Abrigo O Coração do Pai

Ribeirão Preto

07/12

Creche Maria de Nazaré

11/12

Lar do Vovô Albano

São Jo sé do Rio Preto

06/12

AASD - Associação Assist encial São Deocleciano

Sumaré

15/12

Associação Recant o Tia Cecília

16/12

Cent ro Educacional Rebouças

So bre o Instituto 3M
O Inst it ut o 3M de Inovação Social é uma organização idealizada pela 3M do Brasil e visa cont ribuir para a t ransformação social
do Brasil promovendo o empreendedorismo de nossas fut uras gerações, fundament ado em valores ét icos, de cidadania e de
sust ent abilidade. A missão do Inst it ut o 3M, que complet ou 10 anos em 2016, é at uar na descobert a de t ecnologias sociais e
no desenvolviment o de programas próprios e em parcerias com foco na formação de nossas fut uras gerações para
empreendedorismo. Para mais informações, acesse: www.inst it ut o3m.org.br
So bre a 3M
Na 3M, aplicamos a ciência de forma colaborat iva para melhorar vidas diariament e. Com cerca de 90 mil funcionários
conect ados com client es em t odo o mundo e mais de 55 mil it ens de produt os inovadores para diferent es mercados, a 3M
at ingiu US$ 30,1 bilhões em vendas globais em 2016. No Brasil, o Grupo 3M cont a com cinco fábricas inst aladas no Est ado de
São Paulo, que compõem a 3M do Brasil, além das empresas 3M Manaus, inst alada no Amazonas e a Capit al Safet y, que opera

no Paraná. Em 2016, alcançou fat urament o brut o de R$ 3,6 bilhões no País, onde cont a com cerca de 3.500 funcionários.
Conheça nossas soluções criat ivas no sit e www.3M.com.br e cadast re-se para receber nossas not ícias em
ht t p://news.3m.com/pt -br.
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