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Em parceria com o Instituto da Criança, Viação 
Acari beneficiará mais de 100 instituições no Rio 

Instituto da Criança recebe a visita das atrizes Daniele 
Suzuki e Juliana Knust

Desde o dia 12 de junho, 
o Instituto da Criança 
está presente nas 
salas digitais da rede 
de cinemas Cinemark 
através de um filme de 
30 segundos. O vídeo 
é exibido em 10 salas 
dos cinemas do Rio de 
Janeiro e São Paulo. 
Dirigido por Natasha 
Neri e editado pela Link 
Digital, o filme será exibido até o dia 09 de julho.
 
Agradecemos ao Cinemark por oferecer gentilmente 
o espaço para essa importante parceria!

O Instituto da Criança 
acaba de iniciar uma 
parceria com a viação 
Acari. Desde maio 
deste ano, o micro-
ônibus da instituição 
está com a nova 
garagem, na zona 
norte do Rio.  Além de 
guardar o veículo, a 

empresa também irá ceder seus motoristas.
 
A iniciativa poderá atender, em ações pontuais, cerca 
de 100 instituições relacionadas com o Instituto 
da Criança, nas quais utilizarão o veículo para fins 
culturais/educativos, como ida a teatro, cinema e 
demais eventos. Só em 2013, foram beneficiados 
950 crianças e adolescentes por meio do ônibus.
 
O Instituto da Criança agradece a viação Acari pela 
iniciativa!

Trailer do Instituto da Criança é exibido na rede Cinemark

Vejam quem 
estiveram aqui na 
sede do Instituto 
da Criança, no 
Rio! Daniele 
Suzuki e Juliana 
Knust. As atrizes 
compareceram à 
instituição no dia 
20 de junho para 
conhecer melhor 
nossas atividades! 

Na foto: Daniele Suzuki, Júlia Werneck, Pedro 
Werneck e Juliana Knust.

Projeto Pense Alto forma a 8ª turma
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“O Instituto da Criança me deu a compreensão de que somos mais úteis 
quando servimos para favorecer a vida digna.”

Pedro Werneck

O Pense Alto, projeto 
idealizado e coordenado 
de forma voluntária pelo 
empresário  Rodrigo 
Goecks e desenvolvido 
pelo Instituto da 
Criança, acaba de 
formar a 8ª turma. A 
formatura foi realizada 
no dia 14 de junho, 
na instituição Cruzada 

do Menor, em Del Castilho, zona norte do Rio. Na 
ocasião, estiveram presentes alguns colaboradores 
do Instituto da Criança, os professores Viviane Bastos 
e Jacqueline Azevedo, a representante da Cruzada 
do Menor, Andressa Tureta, além do coordenador do 
projeto e os 30 formandos e familiares.
 
Com patrocínio do BB & MAPFRE, o curso foi realizado 
durante 4 meses na instituição parceira Cruzada do 
Menor. Disciplinas como: Português, Marketing, 
Finanças, Vendas & atendimento e Cidadania foram 
abordadas durante o projeto.
 
Com o objetivo de capacitar jovens para inserção no 
mercado de trabalho, o Pense Alto já beneficiou, até 
o momento, 270 jovens.


