
 
                                                                               

                                                            

                 

Instituto da Criança realiza Campanha de Páscoa
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Da vida real para as páginas do livro. A 
Família Flordelis foi retrada através da 
autobiografia, lançada pela editora Tomas 
Nelson. No dia 4 de abril, foi realizado 
um coquetel de lançamento do livro na 
Livraria da Travessa, do Shopping Leblon. 

Em 1993, Flordelis começou a prestar 
assistência às crianças abandonadas 
pelos pais depois de encontrar na Central 
do Brasil uma adolescente que chorava 

muito. Conversando com a menina, Flordelis descobriu que ela 
acabara de deixar sua filha recém nascida em um lixo atrás da 
Central do Brasil por não ter condições de sustentá-la. Flordelis 
encontrou o bebê abandonado e o abrigou, juntamente com a 
mãe da criança em sua casa. 

A partir daí, a família Flordelis, que atualmente conta com mais 
de 50 membros, entre crianças, adolescentes e adultos, obteve 
apoio do Instituto da Criança.
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notícias
Campanha Arte Urbana Spoleto

A partir de outubro de 2010, 
a rede de culinária Spoleto 
promoveu uma campanha 
com o Instituto da Criança 
chamada “Arte Urbana 
Spoleto”, que previa a venda 
de, aproximadamente, 150 mil 
pratos estilizados por artistas 
grafiteiros. Com isso, parte da 
renda foi revertida ao Instituto.  

No dia 8 de abril, foi realizada uma convenção no Hotel Porto 
Belo. Na ocasião, o Presidente do Instituto da Criança, Pedro 
Werneck, recebeu o cheque no valor de R$ 37.782,45 em nome 
da Instituição e também realizou uma palestra com o tema:  “Uma 
Visão do Empreendedorismo Social”.  O recurso será destinado às 
ações sociais do Instituto.

Com a chegada da Páscoa, ao mesmo 
tempo em que grandes campanhas 
são veiculadas na mídia para aquecer 
a venda de chocolates, outra realidade 
está longe daquela vivenciada por 
quem mal vê o domingo chegar para 
ganhar um ovo de chocolate. É por isso 

que o Instituto da Criança lançou a Campanha de Páscoa 2011 e 
convidou a todos a praticarem um gesto de solidariedade. 

As doações foram feitas até o dia 18 de abril e teve como objetivo 
doar chocolates para 1.5000 crianças das 11 instituições apoiadas 
pelo Instituto da Criança, entre estas no Rio e em São Paulo.

Ação de Voluntariado Empresarial
O Lar Batista Pastor Antonio Soares 
foi palco de uma ação voluntária 
voltada aos idosos! No dia 10 de 
abril, voluntários Itaú Unibanco 
realizaram diversas atividades na 
instituição localizada em Alcântara/
São Gonçalo. Com isso, o Instituto 
da Criança, através do setor de 
Voluntariado Empresarial, têm  
realizado assessoria para a Fundação Itaú Social no monitoramento 
do Núcleo de Ação Social do Rio de Janeiro.

A ação, que contou com 70 voluntários Itaú Unibanco e atendeu 
40 idosos, promoveu diversas atividades, entre elas: oficina de 
Ikebana, na qual os idosos fizeram arranjos florais; lanche com 
sanduíche, bolos, biscoitos, sucos, café e salada de frutas. Para 
animar ainda mais o domingo, três músicos fizeram apresentação 
com voz e violão. Além disso, uma equipe fez ações de estética e 
embelezamento, como limpeza de pele, manicure e maquiagem.

Vale destacar ainda que cada idoso recebeu um kit de material de 
higiene com escova e pasta de dente, fio dental e lenço umedecido. 
Houve também doação de fraldas, materiais de higiene e alimentos 
para a instituição. Cada voluntário recebeu um brinde do Núcleo de 
Ação Social do Rio de Janeiro.

Foram mobilizados cerca de R$ 2.000,00 para o desenvolvimento 
de toda a ação.
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“Admita os erros para evitar a perniciosa sensação de superioridade, 
lembrando que os fortes são aqueles que entendem seus limites e 
mesmo assim seguem adiante.” 

Para sugestões ou comentários desta edição, mande e-mail para: comunicacao@institutodacrianca.org.br 
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Livro Flordelis é lançado em livraria da Zona Sul do Rio
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