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notícias
Campanha Renda Solidária arrecada mais de 
1 milhão e 620 mil reais em prol de crianças e 
adolescentes

Como ocorre todos os anos, o 
Instituto da Criança promoveu no 
final de 2010 a Campanha Renda 
Solidária: uma iniciativa para obter 
recursos via renúncia fiscal, no 
qual empresas e pessoas físicas 
direcionam parte do valor devido ao 
Imposto de Renda para o Fundo da 

Infância e da Adolescência – FIA. A campanha, que recebeu doações 
até o dia 30 de dezembro, arrecadou mais de R$ 1.620.000,00 – um 
milhão e seiscentos e vinte mil reais.

Os recursos captados serão destinados a algumas instituições apoiadas 
pelo Instituto da Criança que possuem projetos aprovados pelos 
CMDCA´s e que atendem crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade localizadas nos municípios do Rio de Janeiro, Petrópolis 
e São João de Meriti, como por exemplo, Lar Santa Catarina, Instituto 
Recicla Vida, Lar São José e Associação Francisca Nubiana da Silva. Além 
disso, 2 projetos do próprio IC também receberão parte dos recursos: o 
Espaço Jovem Cidadão e o Hora da Leitura.

A Campanha de Natal 2010 do 
Instituto da Criança arrecadou 
1.200 brinquedos destinados a 13 
organizações. São elas: Instituto Maria 
Maria; Lar São José; Instituto Recicla 
Vida; Associação Francisca Nubiana; 
Associação Nascente Pequena; Lar 
Santa Catarina; Instituto Vida Real; 

Instituição Edwiges; Secretaria de Assistência Social de Nova Iguaçu; 
Assistência a Mulheres e Amigos da Água Branca; ONG Mão Amiga; 
Centro de Assistência Humanitária Emmanuel e Acorda Capoeira. 

Realizada no período de 15 de novembro a 15 de dezembro, a Campanha 
contou com a colaboração das seguintes empresas: JGP, DNV, Lafem 
Engenharia, Icatu Hartford e PBKids, além de doações de pessoas físicas.

Instituto da Criança na Revista Veja Rio

Confira os resultados da Campanha de Natal 2010

No final do ano, muitas pessoas se 
envolvem no clima natalino e desejam 
ajudar ao próximo. Contudo, muitas 
perguntas surgem: “Será que minha 
ajuda chegará a quem precisa? A entidade 
escolhida é confiável?” Para auxiliar o leitor 
nessa tarefa, a Revista Veja Rio, edição de 
29/12/2010, selecionou nove entidades 
sérias, que desenvolvem trabalhos sociais 
e obtém resultados comprovados. Uma 
delas foi o Instituto da Criança.

Campanhas e doações realizadas em São Paulo
Com o objetivo de despertar o espírito de solidariedade, o Instituto da 
Criança de São Paulo realizou, em dezembro, cinco ações beneficentes, 
entre elas campanhas e doações.
 
Em uma delas, a atleta do Sollys/
Osasco e da Seleção Brasileira de 
Voleibol Feminino, Adenízia, iniciou 
uma Campanha que, em parceria 
com o Instituto da Criança, arrecadou 
alimentos não perecíveis, roupas e 
brinquedos para o natal. As doações 
foram entregues para a Associação das 
Mães Unidas Novo Osasco.
 
Outra ação promovida foi uma que, em parceria com a rede de lojas 
PBKids,  disponibilizou brinquedos novos para cinco organizações 
beneficiadas pelo Instituto.
 
A academia Estação Fitness, por sua vez, arrecadou cerca de 60 
brinquedos novos e usados, destinados ao Abrigo Porta de Entrada II, 
no Parque São Lucas, de São Paulo. 
 
Já a agência WMCcann realizou ação que arrecadou 149 brinquedos 
novos destinados a duas instituições apoiadas pelo IC.
 
E por fim, o Teatro Bradesco, por meio da ação “Circuito Beneficiado 
Teatro Bradesco”, convidou o Instituto a se cadastrar e, assim poder 
indicar instituições para o recebimento de ingressos para espetáculos 
teatrais em cartaz no Teatro. 
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“Fazer o bem é um desejo comum a todos. A questão é 
apresentar opções eficazes, seguras e comprováveis”
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