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Instituto da Criança realiza capacitações em 
programa da Chicos.net e The Walt Disney

Instituto da Criança realiza mais um 
#agentequeaprende

 
                                                                               

                                                            

                 

Spoleto realiza ação social junto ao
Instituto da Criança

 
                                                                               

                                                            

                 

Instituto da Criança participa do evento
Melhora Rio, da Rádio 93 FM

“O Instituto da Criança é uma centelha que articula sua rede para favorecer o 
encontro da inspiração com a ação.”

Pedro Werneck

O Instituto da Criança realizou, nesta quinta-feira, dia 21, o projeto 
#agentequeaprende, uma atividade que tem como objetivo capacitar 
empreendedores sociais. E dessa vez, o tema abordado foi “Atuação em 
Rede e os desafi os das organizações sociais no século XXI”.

A capacitação foi ministrada pelo voluntário Augusto Gutierrez que, há 
10 anos, atua com desenvolvimento humano, aprendizagem, inovação 
organizacional e espaços colaborativos.

Através do projeto, foram capacitados 19 empreendedores sociais que 
fazem parte da nossa rede. Em breve, todos ganharão certifi cado pela 
participação.

A Rádio 93 FM realizou, no dia 13 de julho, no auditório do Casa 
Shopping, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o evento 
‘Melhora Rio’. O objetivo foi reunir personalidades e autoridades do 
Estado para apresentar ideias que possam ser utilizadas de forma geral 
e trazer melhorias para a população de nosso Estado. O ‘Melhora Rio’ 
faz parte de uma campanha da 93 FM para conscientização de nossa 
população sobre os pequenos gestos, que podem fazer total diferença 
em nosso dia a dia.
O empreendedor social e presidente do Instituto da Criança, Pedro 
Werneck, ministrou uma palestra no evento com o tema “Da Inspiração 
à Ação”, onde revelou que, a partir de um programa de TV em 1994, 
conheceu a história de Flordelis, que na época sofria perseguições, 
inclusive da polícia, por criar crianças em uma comunidade do Rio. 
Segundo ele, “o mundo tem dois grupos, os que podem fazer alguma 
coisa e os que esperam que alguém faça algo por eles”. Pedro 
encerrou sua participação mostrando um vídeo sobre as ações de 
responsabilidade social da organização.

Informação e conhecimento são a base para o sucesso de todos nós.  E 
para comprovar essa afi rmação, a consultoria em Responsabilidade Social 
Corporativa do Instituto da Criança já capacitou, aproximadamente, 80 
educadores em Cidadania Digital e Programação Criativa. A iniciativa faz 
parte do programa Amigos Conectados, iniciativa da Chicos.net e The 
Walt Disney Company Latin América com o objetivo de difundir hábitos 
de comportamento responsáveis, promover bons usos da tecnologia e 
facilitar conteúdos interativos e educativos. A proposta é promover a 
discussão entre professores e diretores sobre a cultura digital na escola. 
A consultoria do Instituto da Criança foi contratada, neste ano, para 
capacitar um total de 450 educadores e está formalizando parcerias com 
secretarias municipais de educação para a realização das capacitações 
de educadores.

O Spoleto, junto ao Instituto da Criança, iniciou, em fevereiro, uma 
atividade para promover uma corrente do bem.  A cada compra de 
gnocchi + bebida + sobremesa, nas lojas, haverá uma doação de 
porção de gnocchi para uma organização social. No dia 19 de julho, o 
Spoleto produziu um vídeo a fi m de divulgar a ação, que contou com 
a presença do Chef Gianni Carboni. Com isso, o Instituto da Criança 
indicou duas crianças da ACENI, uma de nossas instituições apoiadas, 
que participaram de uma brincadeira durante a preparação da receita.

Vale ressaltar ainda que, recentemente, junto à Casa Maternal Mello 
Mattos, o Spoleto realizou o primeiro evento na escola para as crianças 
através de ofi cinas recreativas e almoço especial.
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