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Projeto Social é inaugurado no Complexo do Borel 
com patrocínio da Light

Confira os resultados da Campanha de Natal

O 5º Edital de Projetos 
Sociais do Instituto da 
Criança foi concluído. 
Foram recebidos e 
avaliados projetos sociais 
voltados à infância e à 
adolescência e também à 
terceira idade.
 
Recebemos 35 instituições 
que inscreveram seus 
projetos. Após a avaliação 
dos inscritos, cinco destes foram aprovados a receber o 
patrocínio do Instituto da Criança ao longo de 2015. São 
estes projetos: Favorecendo a Comunicação da Criança 
Autista; Maquinetando a Arte em Costura e Customização;
Conscientizando, Construindo e Melhorando a Qualidade 
de Vida; Dançando a Diversidade – Street Dance como Via 
de Direitos para Adolescentes e Bailarte.
 
Além desses, outros 6 projetos já patrocinados pelo 
Instituto da Criança darão sequência às atividades. São 
estes: Som da Vila; Viver e Aprender na Maré; Socializando 
com Música e Arte; Apoio Pedagógico Todas na Luta; 
Desenvolvendo Talentes, Transformando Vidas e Escola de 
Educação Nossa Turma.

O Complexo do Borel, 
na Tijuca, Zona Norte 
do Rio, está prestes a 
receber melhorias após a 
inauguração do “Projeto 
Travessia II de Incentivo 
à Prática Esportiva”, 
patrocinado pela Light e 
pela Secretaria de Estado 
de Esporte e Lazer, através 

da Lei de Incentivo ao Esporte, na própria localidade. A 
abertura do projeto foi realizada no dia 6 de janeiro e 
contou com a presença da DB Projetos, Associação de 
Moradores do Borel, líderes da comunidade, além da 
Light e do Instituto da Criança. A atividade faz parte dos 
serviços prestados pela consultoria em Responsabilidade 
Social Corporativa do Instituto.

A proposta é realizar a ativação comunitária em três 
comunidades onde haverá implementação do projeto. 
Em cada uma delas, a DB Projetos realizará uma obra de 
reforma de benfeitoria em uma quadra esportiva.

Vale destacar ainda que o Espaço Cidadão, um dos 
projetos educacionais desenvolvidos pelo Instituto da 
Criança, será implementado na comunidade. Para isso, 
na ocasião, além da apresentação do projeto, também 
houve a inscrição de adultos que participarão do projeto 
por meio de sete encontros que terão como temas família 
e convivência; economia doméstica; eu e a comunidade; 
planejamento familiar; cidadania; educação ambiental; 
saúde e bem-estar e empreendedorismo.

Confira os resultados do Edital de Projetos 2015

Com a Campanha de 
Natal do Instituto da 
Criança, foram con-
templadas 13 institui-
ções da rede do Insti-
tuto da Criança, no Rio 
de Janeiro e em São 
Paulo. Com isso, um 
total de 1.082 crianças 
foram beneficiadas.

Carrinhos, bonecas, jogos e roupas foram doados por 
parceiros e amigos, que se juntaram ao Instituto da 
Criança em prol desta iniciativa.

Agradecemos a todas as empresas e pessoas físicas que 
participaram da iniciativa!

Instituto da Criança está entre as 100 ONGs mais 
relevantes do mundo
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“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou 
ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem 
aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar.” Nelson Mandela

O Instituto da Criança 
foi considerado, 
pelo segundo ano 
consecutivo, uma das 
100 organizações não-
governamentais mais 
relevantes do mundo 
na edição do Top 500 
NGO´s. O ranking é 
organizado pelo The 
Global Journal, mídia 

independente baseada em Geneva, na Suíça, dedicada a 
questões de governança global e política internacional.
 
No Brasil, apenas 4 ONG´s foram destacadas. Além do 
Instituto da Criança, as instituições Saúde Criança, Viva 
Rio e Centro de Inclusão Digital também estão entre as 
ONG´s mais relevantes do mundo.
 
Vale destacar ainda que o Instituto da Criança subiu 14 
posições no ranking, atingindo a 84ª posição.
 
Leia mais: www.top500ngos.net


