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Alerj concede Medalha Tiradentes a Pedro Werneck, 
presidente do Instituto da Criança

O Instituto da Criança está em nova sede

 
                                                                               

                                                            

                 

Instituto da Criança participa de evento do 
Observatório Social Internacional

 
                                                                               

                                                            

                 

Brasilcap realiza ação de voluntariado
no Parque Madureira

“Seja coerente correspondendo a sua gratidão. Promova oportunidades aos que buscam 
por elas.”

Pedro Werneck

Um lugar com muita história, assim como nós.  A Casa Maternal Mello Mattos, 
que fica no bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Uma chácara com 
monumento histórico, que abrigou um engenho de cana-de-açúcar,  há 
400 anos, é hoje uma escola comandada pelas Freiras Carmelitas, onde 310 
crianças, do maternal ao 5 ano, desfrutam dos melhores ensinamentos ao pé 
do Cristo Redentor.

O Instituto está instalado em 180 metros desta construção histórica, 
com 20 funcionários dividos nas áreas de Comunicação, Contabilidade, 
Administração, Financeiro, Projetos, Relacionamento Institucional e 
Responsabilidade Social Coorporativa.

Rua Faro, 80 - Anexo 2º andar – Jardim Botânico.

A consultoria de Responsabilidade Social Corporativa do Instituto da Criança 
realizou, no dia 28 de novembro, a ação de voluntariado do Programa 
Brasilcap Solidário no Parque Madureira – RJ. A ação teve como principal 
objetivo unir esforços com parceiros e fornecedores para a promoção de 
atividades ambientais, esportivas, educacionais e de conscientização cidadã. 

Ao total participaram 120 pessoas da iniciativa, sendo 65 colaboradores 
Brasilcap e seus respectivos amigos/familiares, e 55 jovens dos projetos 
Escolinha de Volêi de Praia Adriana Samuel e Craques do Amanhã.

O dia 14 de outubro de 2015 foi uma data importante para o Instituto da 
Criança. Pedro Werneck, presidente da organização, recebeu a Medalha 
Tiradentes, uma honraria concedida pelo Governo e destinada a premiar 
pessoas que prestaram serviços relevantes à causa pública do Estado do Rio 
de Janeiro. O evento foi realizado no Palácio Tiradentes, localizada no Palácio 
ALERJ, centro do Rio.

Estiveram presentes também, compondo a mesa, o desembargador Dr. Siro 
Darlan, a Dep. Estadual Tia Ju, a cantora gospel Flordelis junto com seu filho, 
o vereador Misael Santos. A deputada Tânia Rodrigues foi a responsável por 
promover todo o evento.

Na ocasião, crianças da ANDEF se apresentaram através do ballett e o Som 
da Vila, projeto realizado pela Associação Francisca Nubiana e patrocinado 
pelo Instituto da Criança, realizaram uma apresentação com diversos 
instrumentos musicais.
Foto: Amanda Alexandre (Cerimonial Alerj)

O Observatório Social Internacional – OSI – realizou, no dia 2 de outubro, na 
FIRJAN/Rio de Janeiro, o evento com o tema “Os Desafios da Responsabilidade 
Social Corporativa no Brasil: Proposta de Atuação do OSI no País”. Na ocasião, 
o 2º vice-presidente da FIRJAN, Carlos Fernando Gross, deu boas vindas aos 
participantes. O Instituto da Criança foi um dos convidados do evento, através 
da palestra feita por Laura Tamancoldi, coordenadora de Responsabilidade 
Social Corporativa da organização.

O OSI é um laboratório de ideias e iniciativas sobre os desafios econômicos 
e sociais enfrentados pelas empresas e sociedade. Com sede na França e 
presente em diversos países,  foi criado em 2000 no âmbito do Pacto Mundial da 
ONU e reúne empresas, organizações sindicais e profissionais, universidades 
e diversos parceiros institucionais. Seu objetivo é fortalecer a dimensão 
social do desenvolvimento sustentável e promover a responsabilidade social 
dentro das organizações em um mundo cada vez mais globalizado.


