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Confira as novidades do Programa Hora da Leitura

Concluímos o nono 
ano da Campanha 
Renda Solidária com 
um total captado de R$ 
968.000,00 – novecentos 
e sessenta e oito mil 
reais.  Este valor será 
aplicado no decorrer de 
2013 nos projetos das 

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. 
Nessa ação, o Instituto da Criança exerce o papel de 
incentivar empresas e pessoas físicas a fazerem uso da 
Lei Federal 8.242 de 12 de outubro de 1991 e Instruções 
Normativas SRF nº 258, 267 e 311 da Secretaria da Receita 
Federal. 
Em 2012, as empresas Brasilcap, XP Investimentos, Austral, 
Light, Itaú Unibanco e CMNet Soluções, além de pessoas 
físicas contribuíram com a campanha. Os municípios 
atendidos foram Comendador Levy Gasparian, Petrópolis, 
Piraí, Rio Claro, São João de Meriti, São Paulo, Vassouras e 
Volta Redonda.

Rádio CBN entrevista o Instituto da Criança

A Páscoa está chegando e o 
Instituto da Criança realiza 
mais uma ação para aqueles 
que anseiam o domingo 
chegar para ganhar um 
ovo de chocolate. Por 
isso, convidamos você 
a participar da nossa 
campanha! 
As doações de chocolate – ovos ou caixas de bombom - 
poderão ser feitas até o dia 22 de março, de segunda a 
sexta-feira, de 9h às 18h, nos seguintes endereços: 
- Rua João de Barros, 18 – 3º andar – Leblon / Rio de 
Janeiro;
- Alameda Santos, 1470 cj 401 – Cerqueira César / São 
Paulo.
Participe!

O Hora da Leitura, 
programa idealizado 
por Priscila Mendes e 
desenvolvido pelo Instituto 
da Criança, retorna às 
Salas de Leitura, em 2013, 
com novidades! Uma delas 
é a chegada da Doutora 
em Letras pela USP, Luzia 
de Maria, que irá somar a 

equipe do programa realizando a capacitação em Leitura 
e Formação de Leitores, além de coordenar a formação 
continuada dos estagiários.
Já a outra novidade é a contratação de novos estagiários, 
totalizando seis, que atuarão nas escolas parceiras dos 
bairros da Gávea, Taquara, Higienópolis, Padre Miguel e 
Senador Camará. Todas as escolas foram convidadas a 
participar da capacitação a fim de estreitar os laços da 
parceria. O objetivo é proporcionar a leitura em crianças 
de diferentes localidades, multiplicando as Salas de 
Leitura pelo Estado do Rio de Janeiro, levando o prazer 
em ler de forma simples.
Vale destacar que, desde 2008, o programa já atendeu 
4.740 crianças.

Participe da Campanha de Páscoa

O programa Gente 
Bacana do Rio, 
transmitido pela rádio 
CBN e conduzido pelos 
jornalistas Mauricio 
Martins e Lilian Ribeiro, 
entrevistou o nosso 
diretor de projetos 
e responsabilidade 
social, Marcio Lourenço 
e Vera Arouche, presidente do Espaço Logos de Cidadania 
Comunitária, uma das instituições na qual o Instituto da 
Criança patrocina o projeto Cia. Folclórica Brincantes. O 
objetivo do programa é mostrar pessoas da cidade que 
lideram ações inovadoras com foco na transformação 
social. A entrevista foi ao ar no dia 12 de março.

Na ocasião, Vera apresentou as atividades da instituição 
localizada na Tijuca, zona norte do Rio, enquanto Lourenço 
falou sobre a satisfação que ele e o Instituto da Criança 
têm em apoiar a instituição. 

Instituições apoiadas pelo Instituto da Criança recebem 
recursos do CMDCA
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“Aja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos.”

Confúcio


