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Vale investe em residências e kits casas para a região 
serrana do Rio

A noite do dia 9 de novembro ficará 
marcada na história do Instituto da 
Criança. A primeira exibição do trailer 
documentário “O Improvável não é 
Impossível”, produzido pela Zazen 
Produções, marcou o lançamento da 
campanha Every Child a Champion, 
no evento de pré-estreia do filme 

Tropa de Elite 2, promovido pelo Instituto da Criança, no cinema 
AMC Loews Lincoln Square 13, em Nova York.
 
Com patrocínio do Itaú BBA, o evento teve como objetivo 
aproximar brasileiros e americanos dispostos a se engajar e 
colaborar com o desenvolvimento da instituição. Na ocasião, 
estiveram presentes cerca de 300 convidados.
 
Apos a exibição de “Tropa de Elite 2”, foi iniciada uma sessão 
de perguntas e respostas com o diretor do filme José Padilha e 
Pedro Werneck. Com isso, o público teve acesso a informações 
sobre a realização da obra cinematográfica e dos projetos de 
empreendedorismo social.
Na foto - da esquerda para direita: Pedro Werneck, presidente do Instituto; Luis Felipe Corrêa, 
embaixador do Brasil em Nova York e José Padilha, diretor do filme Tropa de Elite 2.

Instituto da Criança lança novo site

O ano está chegando ao fim. 
Época de confraternizar e 
disseminar o espírito natalino. 
Que tal presentear as crianças 
das instituições que fazem 
parte da rede do Instituto 
da Criança com doações que 
estimulem a criatividade?
 
Para colaborar com a nossa Campanha de Natal, basta doar: 
hidrocor, lápis de cor, giz de cera, massa de modelar e revistas 
de atividades. Doações de brinquedos também são aceitas. 
O objetivo é atender crianças e adolescentes das nossas 
instituições no Rio e em São Paulo.
 
As doações poderão ser feitas até o dia 9 de dezembro, de 
segunda a sexta, de 9 às 17h, na sede/filial do Instituto da 
Criança:
 
- Rio de Janeiro: Rua João de Barros, 18 - 3º andar – Leblon;
- São Paulo: Rua Ibiraçu, 226 - Vila Madalena - São Paulo.

O cenário da região serrana do 
Rio de Janeiro ainda é crítico. 
Há muitos desabrigados e 
várias famílias foram afetadas 
pelas fortes chuvas do início 
deste ano. E é por isso que 
a Fundação Vale, destinou no 
mês de outubro recursos para 
o Instituto da Criança aplicar 

na compra de 217 kit’s casa no projeto #minhaajudasuacasa, 
para famílias desalojadas que vivem em Teresopólis. Além 
disso, investiu também na construção de 6 residências no 
projeto Nosso Cuiabá, em Itaipava.
 
Os kits compostos por vários itens, tais como: geladeira, 
máquina de lavar, fogão, móveis, camas de casal ou solteiro, 
armário, guarda-roupa, utensílios diversos de cama e banho 
está prevista para serem entregues até o dia 20 de dezembro 
deste ano. Já a construção das casas, com previsão para 
outubro de 2012.
 
Desde o início deste ano, o Instituto da Criança associou seus 
esforços junto a um grupo de voluntários que iniciaram o 
projeto #minhaajudasuacasa, que buscava formalizar ações 
direcionadas às vítimas das enchentes da Região Serrana do 
Rio. 

Saiba como colaborar com a Campanha de Natal

Navegar no site do Instituto da 
Criança agora está muito mais 
moderno e eficiente. Criado 
pela Pinch, com design da 
Strenna, o novo site funciona 
como uma rede social.
 
O site reúne ferramentas 
da web 2.0 facilitando a 
navegação e permitindo o 
acesso a vídeos, imagens, 
além de diversos relatórios e resultados.
 
O gerenciamento do conteúdo é feito pelo setor de Comunicação 
& Marketing do próprio Instituto, o que proporcionará uma 
atualização mais dinâmica e interação direta.
 
Navegue. Compartilhe! www.institutodacrianca.org.br

Trailer do Instituto da Criança é exibido na pré-estreia de 
Tropa de Elite 2 em Nova York
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“É graça divina começar bem. Graça maior persistir na caminhada 
certa. Mas a graça das graças é não desistir nunca” .

Dom Hélder Câmara


