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Hora da Leitura realiza 6º evento beneficente no 
Rio de Janeiro

Projeto Pense Alto realiza Plano de Alinhamento 
Estratégico

O Instituto da Criança aqueceu 
ainda mais este inverno. 
Através da contribuição de 
pessoas físicas e jurídicas, a 
nossa campanha arrecadou 
beneficiou 1.033 crianças e 
adolescentes de 11 instituições 
que fazem parte da rede da 
organização, no Rio e em São  Paulo.

Roupas e cobertores foram doados por diversas empresas que 
se juntaram ao Instituto em prol desta causa, como: Hermes, 
Lafem, Brasil Brokers, Brasil Plural, Viação Nossa Senhora 
das Graças, Shell, Accenture, CGD, Sistema Elite de Ensino, 
SulAmérica, Raízen e APSA.

O Instituto da Criança agradece a todos pela colaboração!

O Hora da Leitura, 
programa idealizado pela 
gestora voluntária, Priscila 
Mendes, e desenvolvido 
pelo Instituto da Criança, 
realizou mais uma Feijoada 
Beneficente no dia 24 de 
agosto, no Hotel Rio Othon 
Palace, em Copacabana, 
com 200 convidados. O 

objetivo do evento foi apresentar resultados, prestar conta, 
arrecadar fundos, além de comemorar os 5 anos do programa 
educacional.

Na ocasião, Priscila Mendes e o presidente do Instituto da 
Criança, Pedro Werneck, apresentaram alguns dos resultados 
alcançados em 2012. Investidores, voluntários e parceiros 
foram homenageados através da entrega de um quadro do 
programa.

Vale destacar ainda que houve a entrega de quadros de 
agradecimento a fim de homenagear parceiros e amigos nas 
seguintes categorias: Categoria Artista/voluntário: Miguel 
Paiva; categorias voluntárias: Patricia Vianna e Felipe Vianna 
Bezerra de Mello Categoria; investidor em leitor: Cypriano e 
Elisa Feijó, categoria apoio: Instituto HSBC Solidariedade e 
Editora Sextante; categoria parcerias: Escola Municipal Júlio de 
Castilhos e CIEP Compositor Donga.

Confira os resultados da Campanha do AgasalhoIdealizado e coordenado 
de forma voluntária 
pelo empresário Rodrigo 
Goecks e desenvolvido 
pelo Instituto da Criança, 
o Projeto Pense Alto 
realizou o Plano de 
Alinhamento Estratégico 
no dia 17 de agosto, no 
Hotel Marina, zona sul 
do Rio. Realizado pelo Instituto Pares, o encontro contou com 
a presença de parte da equipe do Instituto da Criança, além do 
professor de marketing, Leandro Dupin.   
Dentre os objetivos do encontro, podemos destacar as estratégias 
para o projeto de 2013-2015, o alinhamento de pessoas e ideias 
envolvidas no projeto, a realização de uma análise SWOT e 
análise de visão.

Com o patrocínio do banco JP Morgan, o projeto, que está em sua 
7ª edição, tem como objetivo capacitar jovens para inserção no 
mercado de trabalho.

Participe da Campanha #agentequefaz
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“Se você receber, dê. Se você aprender, ensine.”
Maya Angelou

O Instituto da Criança 
lança mais uma ação 
e convida a todos a se 
tornarem corresponsáveis 
pelas iniciativas sociais 
da instituição. Através da 
campanha #agentequefaz, 
pessoas físicas podem fazer, 
mensalmente, doações 
financeiras para a instituição, 

contribuindo assim, com o nosso propósito de transformar vidas. 
E para inaugurar a campanha, no dia 23 de agosto, o sócio 
diretor da Rádio Ibiza, Pedro Salomão, aderiu à iniciativa logo 
que conheceu a proposta. “Atitude é a principal característica do 
#agentequefaz”, afirma Pedro Werneck, presidente do Instituto 
da Criança.
Para aderir à campanha é muito simples! Basta entrar em 
contato com a instituição através do e-mail tvasconcellos@
institutodacrianca.org.br, preencher um pequeno formulário, 
escolhendo o valor e forma de pagamento.
A diferença nessa vida é a diferença que se faz na vida dos outros. 
Mobilize seus amigos, participe da nossa campanha e torne-se 
um #agentequefaz!


