
 
                                                                               

                                                            

                 

Instituto da Criança na pré-estreia de Tropa de Elite 2 
em Nova York
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Outubro é o mês das crianças. E 
para deixar o dia 12 de outubro 
mais divertido, o Instituto da 
Criança lhe oferece a possibilidade 
de garantir o sorriso nos rostos 
das crianças das instituições que 
fazem parte da rede do Instituto.

Para colaborar com a campanha 
é muito simples: basta doar 
brinquedos: carrinhos e bonecas, novos ou usados em bom estado. 
As doações poderão ser feitas até o dia 30 de setembro, 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.

Encontre um novo dono para seus brinquedos. No dia das crianças, 
troque seu brinquedo por sorrisos!

Cotistas do Instituto da Criança:
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notícias

Campanha Dia das Crianças 2011

O 4º evento anual 
do Hora da Leitura, 
Programa Educacional 
do Instituto da 
Criança idealizado 
e desenvolvido pela 
voluntária Priscila 
Mendes, foi realizado no 
Rio Othon Palace Hotel, 
no dia 17 de setembro 
através de uma feijoada 
beneficente.
 
O evento contou com a presença de dois leitores, crianças da Escola 
Santo Tomas de Aquino, uma das instituições de ensino que adere 
ao programa.  Além disso, duas tutoras do Hora da Leitura relataram 
suas experiências pessoais e profissionais, além da importância de 
participar do programa, que está em seu terceiro ano.
 
Vale destacar ainda que no mesmo dia, foi realizado em São Paulo 
um evento referente à boda de 25 anos de casado dos amigos Javier 
e Claudia. Com isso, o casal decidiu trocar presentes por doações 
destinadas ao Hora da Leitura.

Coronel Nascimento e seu 
batalhão estão prestes a 
chegar aos Estados Unidos na 
sequência do filme Tropa de 
Elite. E o Instituto da Criança 
estará presente através de um 
trailer produzido pela Zazen 
Produções. Com patrocínio do 
banco Itaú, o Instituto realizará 
um evento de pré-estreia do 
longa no dia 7 de novembro no 

cinema School of Visual Art of Manhattan, em Nova York, a fim de 
aproximar brasileiros e americanos dispostos a se engajar e colaborar 
com o desenvolvimento da instituição. O evento contará ainda com a 
presença do diretor do filme, José Padilha.

O trailer, de aproximadamente 4 minutos, mostrará as atividades 
da instituição que exercita o conceito de Empreendedorismo Social, 
ressaltando a forma como o Instituto atua em rede. As pesquisas e 
filmagens foram realizadas em três das nove instituições apoiadas 
pelo Instituto no Rio de Janeiro: Instituto Vida Real, localizado no 
Complexo da Maré, Associação Francisca Nubiana, em São João de 
Meriti e Ser Alzira de Aleluia, no Morro do Vidigal. 

As filmagens foram feitas também na aula do Espaço Cidadão, um 
dos programas educacionais do Instituto, na Reunião Social realizada 
no Hotel Marina, além da sede do Instituto da Criança.

Projeto Nosso Cuiabá visa construir residências para 
vítimas das chuvas na região serrana do Rio

O projeto #minhaajudasuacasa 
começou como uma forma articulada 
de comunicação com o objetivo 
de ajudar as vítimas das chuvas 
na região serrana do Rio.  E em 
decorrência da tragédia nessa região, 
logo em seguida, formou-se uma 
parceria idealizado pelo Sr. Eduardo 
Eugenio Gouveia Vieira junto a um 
pequeno grupo de empresários: o 

projeto Nosso Cuiabá, direcionado a construção de moradias para os 
desabrigados do Vale do Cuiabá/ Itaipava.
 
O Nosso Cuiabá se destina a construção de casas nessa região e, 
posteriormente, incentivar a produção agrícola nas margens do 
rio Cuiabá. Com isso, um terreno foi doado para a construção de 61 
residências com tamanho médio de 70m² cada, cinco ambientes 
comerciais e a garantia do governo do Estado de propiciar a 
infraestrutura do local.
 
As empresas CMN Engenharia, Fast Shop, Gerdau, IBP, Concremat 
Engenharia, Johnson & Johnson, Klabin e XP Investimentos já 
contribuíram com o Nosso Cuiabá. O cronograma para a realização da 
obra está estimado para um ano, com conclusão prevista para outubro 
de 2012.
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“Visão sem ação não passa de um sonho, ação sem visão é passatempo. 
Visão com ação pode mudar o mundo” .
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