
O IC mobilizou empresas e pessoas � sicas para tonar o Natal ainda mais especial! Através da 
nossa campanha, 15 ins� tuições que fazem parte da nossa rede, no Rio de Janeiro, foram 
contempladas com doações de brinquedos, alimentos, materiais escolares e eletrodomés� co. 
Desta forma, 1.402 crianças e adolescentes foram benefi ciados através da inicia� va.

Agradecemos a todas as pessoas � sicas e as seguintes empresas por ter feito desta data ainda 
mais especial: BrasilBrokers, Elogroup, Latam, Modal, Mozak e Osklen.

“Não seja arrastado por seus problemas. Seja guiado por seus sonhos.”
Marcio Kühne

O Ins� tuto da Criança – IC – seleciona ações 
sociais voltadas para o atendimento de 
crianças, adolescentes e adultos em situação 
de vulnerabilidade social, no Rio de Janeiro 
e em São Paulo. Em 2018, por exemplo, o 
IC patrocina oito ações sociais, entre elas, 
temos o Projeto AMUGUE – Associação 
de Mulheres Guerreiras, desenvolvido na 
COMAC – Comissão Municipal de Atuação 
Comunitária, em Petrópolis, região serrana do 
Rio de Janeiro. No dia 25 de janeiro, parte da 
equipe da ins� tuição esteve presente na sede 
do IC, no Jardim Botânico, Zonal Sul do Rio, 
para assinatura do termo de parceria.

O projeto presta auxílios psicosocial e jurídico 
às mulheres, os quais familiares foram presos. 
Atualmente, a inicia� va atende cerca de 500 
pessoas em situação de risco social.

O ano que passou foi, sem dúvida, um período de muitas ações sociais para o IC. O Espaço 
Cidadão, projeto educacional desenvolvido pelo IC, por exemplo, realizou a formatura da úl� ma 
turma de 2017, na segunda quinzena de janeiro, na Sociedade Benefi cente de Anchieta.

O ano foi concluído com a realização de 23 turmas do projeto, no total de 179 aulas aplicadas e 
64 instrutores voluntários par� cipantes em 21 ins� tuições no estado do Rio de Janeiro. Só em 
2017, o Espaço Cidadão benefi ciou 513 adultos em situação de risco social –  representando 
185% a mais comparado à 2016.

As parcerias foram realizadas com as seguintes ins� tuições: Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Cidadania de Belford Roxo – SEMASC, Secretaria Municipal de Assistência Social de 
Mesquita – SEMAS, Ins� tuto Formiga Karioca, Solar Bezerra de Menezes, Golfi nhos da Baixada, 
Comissão Municipal de Atuação Comunitária – COMAC e Sociedade Benefi cente de Anchieta.
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O Ins� tuto da Criança – IC – seleciona 
ações sociais voltados para o atendimento 
de crianças, adolescentes e adultos em 
situação de vulnerabilidade social, no 
Rio de Janeiro e em São Paulo. Em cada 
uma das ações, elencamos aos Obje� vos 
de Desenvolvimento Sustentável – ODS, 
que são uma agenda mundial adotada 
durante a Cúpula das Nações Unidas 
sobre o Desenvolvimento Sustentável 
em setembro de 2015 composta por 17 
obje� vos e 169 metas a serem a� ngidos 
até 2030.

Em 2018, por exemplo, o IC patrocina oito 
ações sociais, entre projetos e ins� tuições. 
São estas: Projeto AMUGUE, localizado na 
COMAC, em Petrópolis / região serrana 
do Rio de Janeiro; Associação de Apoio à 
Infância e Adolescência Nossa Turma, em 
São Paulo; Gamboa Ação, no Centro do Rio 
de Janeiro; Ins� tuto Futuro Bom, no Vidigal 
(RJ); Lar Luz e Amor, em Higienópolis 
(RJ); Lar Santa Catarina, em Petrópolis 
(RJ); Semente do Amanhã, em Bangu 
(RJ) e projeto Som da Vila, realizado na 
Associação Educacional Francisca Nubiana, 
em São João de Meri�  (RJ).


