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Instituto da Criança lança a campanha Check Out 
Social

Como ocorre todos os 
anos, o Instituto da 
Criança promove no 
final do ano 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 FIA - Fundo da Infância e da Adolescência. Para 
Pessoas Jurídicas, o prazo para contribuição é até o dia 
31 de dezembro. Já para Pessoas Físicas, o prazo é até o 
último para a entrega da Declaração do Imposto de Renda. 

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.

Instituto da Criança realiza capacitação para instituições 
da rede com tema sobre Liderança

Está na hora de disseminar 
o espírito natalino! Que 
tal presentear as crianças 
das instituições que fazem 
parte da rede do Instituto 
da Criança? Aceitamos 
brinquedos novos ou usados 
em bom estado. As doações 
serão destinadas para as crianças das instituições do 
Rio e de São Paulo e poderão ser feitas até o dia 19 de 
dezembro, de segunda a sexta, de 9 às 18h, 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.

 Troque brinquedos por sorrisos! Participe!

Uma oportunidade de 
oferecer aos hóspedes a 
oportunidade de fazer a 
diferença e transformar 
vidas. Este é o objetivo 
do Check Out Social, 
campanha desenvolvida 
pelo Instituto da Criança, 
na qual permite que 
os hóspedes do hotel 

contribuam com a instituição ao realizar o check-out. 
Os hóspedes receberão um folder informativo sobre o 
Instituto da Criança e com a proposta de doação no valor 
de R$ 2,00.
 
A contribuição é voluntária e destinada ao desenvolvimento 
de projetos em comunidades de baixa renda do Rio de 
Janeiro e de São Paulo, como abrigos, creches e centros 
comunitários.
 
Até o momento, os Hotéis Marina - Marina Palace e Marina 
All Suites - ambos no Leblon, Villa Rasa Marina, em 
Búzios, e a rede Transamérica já aderiram à campanha.

Campanha de Natal 2012

Com o objetivo 
de qualificar as 
instituições da nossa 
rede através de temas 
pertinentes ao Terceiro 
Setor, o Instituto 
da Criança realiza 
a Capacitação para 
o Desenvolvimento 
Institucional. E para 
dar continuidade ao curso realizado no Hotel Marina 
Palace, no dia 22 de novembro, o tema abordado foi 
“Liderança e Gestão de Pessoas: Como Obter Resultados 
ainda Melhores”. A palestra foi ministrada pelo Master 
Coach, Rodrigo Fernandes.
 
Com duração de 4 horas, a capacitação recebeu 15 
instituições da rede do Instituto da Criança. Na ocasião, o 
palestrante mostrou a importância do papel de um gestor, 
os estilos de liderança, além de exibir trechos de filmes 
associados às temáticas trabalhadas.
 
De acordo com um dos participantes da capacitação, o 
estudo foi muito proveitoso para as organizações: “O 
Instituto da Criança está de parabéns. Nossa instituição 
precisa muito deste tipo de capacitação*, revela”.

Instituto da Criança promove a Campanha Renda 
Solidária
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“Só uma coisa torna o sonho impossível: o medo de fracassar.”
Paulo Coelho


