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Instituto da Criança promove captação de mais de R$ 820 
mil para projetos sociaisApós um processo iniciado 

em outubro de 2011, o edital 
de projetos sociais 2012 
do Instituto da Criança foi 
concluído. Foram recebidos 
e avaliados projetos sociais 
voltados à infância e à 
adolescência com foco na 
educação, compreendendo 

seus múltiplos aspectos e transversalidades. Com isso, no dia 4 
de janeiro, foi realizada a assinatura do Termo de Parceria em 
evento realizado no Hotel Marina.

Ao total, foram recebidos 31 projetos de diversas instituições, nas 
quais seis dessas foram aprovadas a receber o apoio do Instituto 
da Criança ao longo de 2012. São estas – projeto e instituição, 
respectivamente: Sala de Oportunidades, da Associação de 
Assistência às Causas Sociais; Pés no Futuro, do Ballet de Santa 
Teresa; Nadar para Desenvolver, da Obra Social Dona Meca; 
Programa de Reabilitação Integral PRI, da Associação Niteroiense 
dos Deficientes Físicos; Criança Saudável, Criança Feliz, da Casa 
da Criança Lar São José e Cia. Folclórica Brincantes, do Espaço 
Logos de Cidadania Consciente.

Vale destacar ainda que além destas, outras sete instituições 
continuarão a receber o apoio e recursos do Instituto da Criança 
em 2012.

Programa Hora da Leitura apresenta novidades para 
2012

O Pense Alto, iniciativa social 
do Instituto da Criança que 
tem como objetivo capacitar 
jovens para inserção no 
mercado de trabalho, volta 
com novidades em 2012. 
O projeto, idealizado pelo 
empresário Rodrigo Goecks, 
com patrocínio do Grupo 
Segurador Banco do Brasil e Mapfre, tendo apoio da empresa 
Yenzah e do curso IGEC, está formando mais uma turma. Desta 
vez, as aulas serão ministradas no Instituto Vida Real, uma das 
instituições apoiadas pelo Instituto da Criança, localizada no 
Complexo da Maré.

Totalmente gratuito, o curso tem previsão de atender 35 alunos 
a partir de março. As aulas são realizadas aos sábados e tem 
em sua grade, disciplinas como: Organizações Empresariais, 
Marketing, Finanças para Empreendedores, Informática, 
Vendas, entre outras.

Como ocorre todos os 
anos, o Instituto da Criança 
promoveu no final de 2011 a 
Campanha Renda Solidária: 
uma iniciativa da instituição 
para obter recursos via 
renúncia fiscal, no qual 
empresas e pessoas físicas 
direcionam parte do valor 

devido ao Imposto de Renda para o FIA - Fundo da Infância 
e da Adolescência. A campanha incentivou doações até o dia 
30 de dezembro de 2011, alcançando o valor R$ 823.515,00– 
oitocentos e vinte e três mil e quinhentos e quinze reais.
 
Os recursos captados serão destinados aos projetos de 
instituições apoiadas pelo Instituto da Criança aprovados 
pelos CMDCA´s – Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente - e que atendem crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade. Em 2011, as empresas 
Brasilcap, Austral, Pargim, Lamsa, colaboradores das empresas 
BTG Pactual, Gerdau e PDG, além de outras pessoas físicas 
contribuíram com a campanha. Os municípios atendidos foram 
Rio de Janeiro, Petrópolis e São João de Meriti.

Confira as novidades do Projeto Pense Alto

Este ano, o Hora da Leitura, 
programa desenvolvido pelo 
Instituto da Criança, apresenta 
algumas novidades. Uma delas 
é a contratação de quatro 
estagiários do curso de Humanas, 
totalizando seis mediadores de 
leitura. Estes estudantes, por 
sua vez, receberão treinamento 
da psicopedagoga Cláudia Brandão, que atua no programa desde 
seu início. As aulas estão previstas para iniciarem no dia 27 de 
fevereiro.

Idealizado e coordenado de forma voluntária por Priscila Mendes, 
o programa já fechou parceria com cinco Escolas Municipais: 
Santo Tomás de Aquino, no Leme; Rosa Bettiato Zattera, em Vaz 
Lobo; Compositor Donga - duas salas, na Taquara; Capistrano de 
Abreu, no Jardim Botânico e Julio de Castilho, na Gávea.

A previsão é que, até o final do ano, o programa atenda 10 salas 
de leitura, beneficiando cerca de 1.200 leitores mirins.

Confira os resultados do Edital de Projetos 2012
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“Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno 
que não possa ensinar” .

Píndaro


