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Wöllner adere à campanha Doar é da Nossa Conta

Pedro Werneck realiza palestra no Sesi Cidadania

O Observatório do 
Valongo, no Morro 
da Conceição, zona 
portuária do Rio, está 
aberto ao público. E no 
dia 26 de março foi a 
vez do Ballet de Santa 
Teresa, instituição 
que faz parte da 
rede do Instituto da 
Criança, conhecer as 
instalações. Oferecido 
pela Rede Bandeirantes, um grupo de 12 crianças do 
Ballet, juntamente com sua coordenadora pedagógica, 
além da assistente social do Instituto da Criança 
conheceram o local com visita guiada pelo astrônomo 
Daniel Mello.

O Observatório do Valongo é o segundo mais antigo 
do país, criado a partir de uma cisão no Observatório 
Nacional. O engenheiro Manoel Pereira Reis defendia que 
a astronomia não deveria ser usada para pesquisa, para 
“especular” sobre os astros, mas aplicada na engenharia, 
como forma de demarcar fronteiras, explica o diretor 
Heitor Rocha-Pinto.

O Instituto da Criança agradece à Rede Bandeirantes 
pelo convite!

Novidade na área! A 
campanha Doar é da 
Nossa Conta, realizada 
pelo Instituto da Criança, 
ganha sua primeira 
adesão. Trata-se da loja 
Wollner de Ipanema, 
Zona Sul do Rio. Com 
isso, os clientes da 
loja de varejo têm a 

oportunidade de destinar, voluntariamente, uma quantia 
de R$1,00 em benefício ao Instituto.

Os recursos possibilitam que diversos projetos sejam 
desenvolvidos, beneficiando muitas famílias em situação 
de vulnerabilidade social.

Crianças do Ballet de Santa Teresa visitam o 
Observatório do Valongo

No dia 11 de fevereiro, o 
presidente do Instituto 
da Criança, Pedro Wer-
neck, realizou uma pa-
lestra no Sesi Cidadania, 
no Centro do Rio. Foram 
apresentadas as ativida-
des da instituição com 
o objetivo de identificar 
sinergias entre as ações 
sociais, em especial ao 
Espaço Cidadão, um dos projetos educacionais do Insti-
tuto.

Na ocasião, estavam presentes a Superintendente do SESI 
e Diretora Regional do SENAI no Rio de Janeiro, Maria Lú-
cia Telles, o Gerente Operacional do SESI Cidadania, José 
Pelka, além da equipe do SESI Cidadania.

Empreendedores sociais participam do LeadNow
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“Ganhamos a vida pelo que recebemos. Vivemos a vida pelo que damos.”

Duane Hulse

E m p r e e n d e d o r e s 
sociais de diversas 
i n s t i t u i ç õ e s 
participaram do 
Programa Intensivo de 
Desenvolvimento de 
Liderança, o LeadNow, 
nos dias 02, 03 e 09 
de março, no Centro 
do Rio. O Instituto da 
Criança, por sua vez, 

indicou três representantes de suas instituições apoiadas 
para participar, como o Instituto Mundo Novo, representado 
por Bianca Simãozinho e Paula Assunção, além do Instituto 
Meduca, representado por Sadraque Albino.

Segundo Sadraque, o curso ampliou o conhecimento 
e auxiliou a desenvolver habilidades: “Foram três dias 
maravilhosos, onde pude conhecer pessoas de um alto 
nível de comprometimento com o sucesso. As técnicas e 
dinâmicas apresentadas durante o período estimularam 
o processo de aprendizado e nos qualificou para 
desenvolvermos um alto nível de liderança”, revela o Gestor 
de Projetos.

O LeadNow é uma empresa social que proporciona o 
desenvolvimento de liderança para jovens adultos de todas 
as classes sociais, permitindo que vivam uma vida rica em 
sentido e a serviço de sua comunidade. Criada a partir 
de Extraordinary Leadership, empresa que trabalha com 
executivos na Europa, Américas, Ásia e África, LeadNow 
auxilia a desenvolver sua própria liderança autêntica através 
de um conteúdo inspirador, de reflexões e de vivências.


