
Informativo
Boletim Informativo produzido pelo Departamento de Comunicação & Marketing do Instituto da Criança - Edição XLVII - Julho 2014

Cotistas do Instituto da Criança:

Rua João de Barros, 18 - 3º andar. Leblon - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22441-100 | Telefone: (21) 2239 9555 I www.institutodacrianca.org.br

 
                                                                               

                                                            

                 

Instituto da Criança no Programa Sem Censura

Flordelis lança novo CD com participação do Instituto

Anotem aí: 4 de 
agosto, às 19h, na 
Livraria Saraiva Leblon, 
tem o lançamento 
do livro Pessoas me 
Interessam, da artista 
Paula Klein. As vendas 
dos livros serão 
revertidas, na íntegra, 
para o Instituto da 
Criança.
 
A obra é um livro de retratos que contempla o 
interesse de Paula Klien por pessoas. Retratos de 
Alice Dellal, Lenny Niemeyer, Oscar Niemeyer, Nikolas 
Antunes e outras personalidades estampam a mais 
nova publicação da artista.
 
A Livraria Saraiva Leblon fica na Av. Ataulfo de Paiva, 
1.321. Esperamos por vocês!

O Programa Sem 
Censura, da TV Brasil, 
recebeu no dia 8 de 
julho, a presença 
de Pedro Werneck, 
presidente do Instituto 
da Criança. Na ocasião, 
o empreendedor social 
explicou o modelo de 
atuação da instituição, 

contou como foi o processo de construção das 
casas do projeto Nosso Cuiabá e como funciona 
a consultoria na área de responsabilidade social 
corporativa.

Apresentado por Leda Nagle, o programa tem como 
objetivo debater diversos assuntos do cotidiano 
com a presença de entrevistados e interação on line 
com o público.

Lançamento do livro de Paula Klein beneficiará o Instituto

A cantora e 
m i s s i o n á r i a 
Flordelis acaba de 
lançar seu novo CD: 
A Volta por Cima. 
E para registrar o 
momento, no dia 29 
de junho, na igreja 
Ministério Flordelis, 
em Columbade, 
São Gonçalo/RJ, 
a cantora cantou 
algumas músicas do seu novo trabalho. Na ocasião, 
foi realizada uma dramaturgia representando uma 
das músicas chamada ‘Paulo e Silas’ e uma benção 
do novo CD para que seja capaz de trazer novas e 
boas ações.

Pedro Werneck, presidente do Instituto da Criança, 
deu um testemunho falando sobre a importância 
da relação com a família Flordelis ao ponto de 
influenciar decisões em desenvolver mais ações 
sociais e fundar o Instituto da Criança.

Maratona do Rio de Janeiro beneficia o Instituto
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“A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o
respeito pela dignidade humana”

Franz Kafka

Como realizado em 
outros anos, a Maratona 
Caixa da Cidade do Rio 
de Janeiro continua 
sua parceria com 
instituições que visam o 
desenvolvimento social. 
Este ano, o corredor 
pôde contribuir com 
a instituição de sua 
preferência através de 

R$ 5,00 do valor da inscrição. Com isso, o Instituto da 
Criança foi uma entre duas organizações beneficiadas 
com a iniciativa.

Toda a renda arrecadada foi repassada diretamente à 
instituição escolhida pelo atleta. A corrida foi realizada 
no dia 27 de julho e percorreu uma distância de 42 
km, saindo do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste 
do Rio e chegada no Aterro do Flamengo, zonal sul da 
cidade. Foram realizadas também a meia maratona, 
de 21 km, e a Family Run, de 6km.

O Instituto da Criança agradece mais uma vez pela 
iniciativa!


