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Pedro Werneck dá palestra no TEDxVer-o-Peso

Instituto da Criança desenvolve Capacitação para o 
Desenvolvimento Institucional

O Instituto Flordelis, 
em parceria com o 
Instituto da Criança, está 
desenvolvendo a Campanha 
Adote. A iniciativa tem 
como objetivo sensibilizar o 
público adotar boas atitudes 
e comportamentos.

Diversos artistas como: Cissa Guimarães, Letícia Spiller, 
Reynaldo Gianecchini, Isabel Fillardis, Luana Piovani, 
Sérgio Marone, entre outros aderiram à iniciativa.

Em 23 de março, foi 
realizada em Belém, 
capital do Pará, a segunda 
edição do evento TEDx 
Ver-o-Peso, sob o tema 
“Atitudes que renovam”. 
O evento contou com 
14 palestrantes ao vivo, 
vídeos e manifestações 
artísticas com o 

objetivo de compartilhar “ideias que merecem ser 
espalhadas”. Palestras de eventos TEDx, que acontecem 
frequentemente no mundo todo, se caracterizam por 
serem dinâmicas, informativas, inspiradoras e terem 
duração de no máximo 15 minutos. Os palestrantes são 
selecionados de forma a garantir interdisciplinaridade e 
diversidade. Pedro Werneck, presidente do Instituto da 
Criança, foi um dos palestrantes. 
 
Em 15 minutos, Pedro contou a história sobre um 
encontro que teve com Flordelis, uma missionária que 
morava na comunidade Jacarezinho e, cuja missão, era 
até então, resgatar pela fé jovens perdidos no tráfico 
de drogas em diversas comunidades do Rio de Janeiro. 
A partir de Flordelis, Pedro continuou a movimentar 
os amigos para apoiar outras pessoas e organizações 
em extrema necessidade. Em pouco tempo, fundou o 
Instituto da Criança que, em mais de uma década, já 
transformou a vida de centenas de pessoas. 
 
“Foi um dia mágico. Nunca mais vou me esquecer da 
emoção daqueles momentos e de todas as pessoas 
especiais que conheci”, afirma Pedro Werneck. 

Campanha Adote

Gerenciar o tempo 
é uma tarefa 
cada vez mais 
complicada devido, 
principalmente, ao 
trabalho e diversas 
atividades diárias 
que muitas pessoas 
realizam. Pensando 
nisso, no dia 17 de 
abril, o Instituto da Criança realizará, nos Hotéis Marina, a 
próxima Capacitação para o Desenvolvimento Institucional, 
com o tema: “Como gerir seu tempo e ser mais produtivo”, 
ministrada pelo Master Coach & Trainer, Rodrigo Fernandez.
Com duração de 4 horas, o workshop será destinado 
às instituições que fazem parte da rede do Instituto da 
Criança. Estes encontros, realizados desde o início de 
2012, têm como objetivo ampliar o capital intelectual de 
empreendedores sociais e contribuir para o aprimoramento 
de atividades profissionais desenvolvidas nas organizações. 
Vale destacar ainda que todos os participantes das 
instituições receberão um certificado pela participação.

Instituto da Criança desenvolve a Campanha Salário 
Solidário
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“Felicidade é quando aquilo que você pensa, o que você diz e o você faz 
estão em harmonia”

Mahatma Ghandi

O Instituto da Criança 
está desenvolvendo 
uma nova campanha: 
o Salário Solidário. A 
iniciativa permite que 
a empresa ofereça aos 
seus colaboradores 
a oportunidade 
de contribuírem, 
voluntariamente, com 

uma quantia mensal pré-definida através de desconto em 
folha de pagamento.
Estes recursos, por sua vez, são destinados ao investimento 
em diversas iniciativas que beneficiam pessoas em situação 
de vulnerabilidade social.
Neste primeiro momento, os colaboradores das empresas 
Elogroup, CooperGay e Hoteis Marina já estão participando 
da iniciativa.


