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Instituto da Criança minimiza problemas
sociais transformando ideias em realidades

ada vez mais os problemas
sociais tornam-se evidentes
em debates na sociedade, mas
muitas das pessoas sensibilizadas por
eles, por não saberem o que fazer para
mudar as realidades de quem necessita de ajuda, não encontram canais para
atuar fazendo o bem. Partindo do princípio de que o improvável não é impossível, há mais de 20 anos o Instituto da Criança (IC) continua motivado
para agir como um elo entre mundos
muitas vezes incomunicáveis, intermediando as ações dos agentes com
aqueles que dependem da solidariedade para seguir com suas vidas.
Os trabalhos foram iniciados
quase que por acaso há 26 anos, quando um dos idealizadores do IC, Pedro
Werneck, assistiu na TV uma reportagem sobre a moradora do Jacarezinho
Flordelis, que pedia ajuda para manter
em sua casa 37 menores, sendo 14 bebês, após eles fugirem de um grupo de
extermínio nos arredores da Central do
Brasil, onde viviam. Dentre eles, havia
um guardador de armas e um gerente do
tráﬁco que, após alguns anos vivendo
com a nova mãe, estudavam e viviam
fora do mundo do crime. Sensibilizado
com a causa, Pedro passou a colaborar
ﬁnanceiramente todo mês até ver Flordelis nos noticiários de novo, dessa vez
como foragida da polícia. Sem saber do
que tinha acontecido, deixou de enviar
o dinheiro, o que fez com que a moça o
procurasse para explicar que fugia das
autoridades por ser acusada de seques-

tro, já que ela, além de não ter a guarda
das crianças, não tinha documentos de
nenhuma, o que a impedia de adotá-las.
Por isso, foi viver nas ruas junto com
elas para protegê-las até ser abrigada,
que, reconhecendo seu trabalho, lhe
concedeu uma casa temporária para que
ela continuasse agindo
Diante da situação da fuga da
polícia, Pedro ﬁcou receoso em continuar ajudando com medo de ser associado a problemas diversos, mas, tocado
pela causa, alugou junto com seu irmão,
Carlos Werneck, uma casa no Rio Comprido. Com ajuda de amigos inﬂuentes
no meio jurídico, conseguiram contato

com o juiz Siro Darlan, então titular da
1ª Vara da Infância e da Juventude e que
cada vez mais reforçava a perseguição
a Flordelis, já que as fugas intensiﬁcavam o imaginário de que ela era uma
criminosa. Após ouvi-lo, Darlan concedeu-lhe o prazo de seis meses para
que diversas exigências fossem atendidas; caso contrário, os menores seriam
recolhidos. Mesmo durante o prazo, o
Ministério Público criou diversos empecilhos, alegando que as instalações
precisavam de melhorias e que faltavam assistentes sociais e educadores.
Ainda assim, após o ﬁm do tempo estabelecido, o juiz comprovou que todas

as exigências haviam sido cumpridas e
passou a apoiar, junto com Pedro, o Instituto de Amparo Família Flor de Lis.
Pouco tempo depois, ele foi
apresentado a Fernanda Ávilla, que
mantinha em Magé o Lar Santa Catarina, onde abrigava 35 crianças órfãs
com paralisia cerebral e que passava
por problemas ﬁnanceiros para mantê-los, já que as despesas eram maiores
que as receitas. Novamente, sensibilizou-se com o que encontrou e após um
incêndio impossibilitar a continuidade
das atividades no mesmo endereço, o
grupo se mudou para Petrópolis, onde
se instalou em uma casa novamente
alugada por Pedro e seu irmão. Para
angariar mais ajuda, eles frequentemente levavam pessoas diversas para
conhecer o espaço e todas acabavam
contribuindo de alguma maneira.
Numa dessas visitas, uma menina chamou sua atenção por ser diferente das outras crianças. Ela apresentava apenas sequelas leves após contrair
meningite, mas fora retirada de sua família após ter sido envenenada por sua
mãe e encaminhada ao Lar Santa Catarina até que um lugar mais adequado
fosse encontrado para recebê-la. Certo
de que ela não podia viver ali, Pedro
levou Flordelis para conhecê-la e logo
percebeu uma forte conexão entre as
duas. Dessa forma, sugeriu que sua primeira beneﬁciada levasse a garotinha
para sua casa, acreditando que lá ela teria mais estímulos para se desenvolver
e foi atendido. (continua na pág. 20)
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Trabalhos beneﬁcentes são realizados
através de redes articuladas

hegando, a nova moradora, que
logo recebeu autorização para
viver ali permanentemente, foi
bem recebida por aqueles que estavam
ali desde o começo e que, em vez de
sentirem ciúmes por terem que dividir tudo com mais uma pessoa, foram
carinhosos com ela, mostrando que reconheciam a importância daquele acolhimento em suas vidas. Foi nesse momento que Pedro percebeu que, sem
querer, havia construído forças entre
mundos distintos, mudando diversas
realidades através de gestos pequenos.
A partir daí, surgiu o interesse
em oﬁcializar esse trabalho para ajudar novos grupos. Surgiu então o IC,
oﬁcializado há 22 anos em uma sede
no Leblon e que logo percebeu seu
poder multiplicador.
Semanalmente, passaram a
ser realizadas reuniões com os três
funcionários para prestar contas dos
trabalhos desenvolvidos e para os voluntários (amigos, empreendedores
sociais, líderes comunitários, representantes de empresas e instituições e
etc) trocarem ideias que poderiam ser
colocadas em prática – a periodicidade foi alterada com o passar do tempo.
Quando Pedro decidiu se dedicar integralmente a este trabalho, seu
irmão criou um fundo de investimento
para ele se sustentar até o projeto alçar
voos e logo a iniciativa cresceu, tornando-se uma das principais empresas
de responsabilidade social do Brasil.
“É uma rede bem articulada. As pessoas querem colaborar e nós damos oportunidades para elas ajudarem. É um
papel que a sociedade exija que exista”, opina. Ao longo de mais de duas
décadas, o IC participou de dezenas de
projetos, beneﬁciando milhares de pessoas. “Não tem meio termo. Só existem duas alternativas: ou você está no
grupo dos que podem oferecer ou no
daqueles que precisam receber”, sentenciou Pedro no livro comemorativo
dos 20 anos do instituto, cuja principal
fonte de renda atualmente é o programa de cotas oferecido para empresas
diversas. Através dele, elas são vendidas por valores mensais pré-deﬁnidos,
o que ajuda a projetar os gastos.

Devido a essas ajudas, hoje a
empresa emprega aproximadamente
20 funcionários e cada vez mais encontra novas soluções para problemas
sociais diversos, ocupando o anexo de
um casarão de quatro séculos situado
no bairro do Jardim Botânico, onde
durante muitas décadas funcionou
a Casa Materna Melo Matos e, atualmente, existe uma escola mantida
pelas irmãs carmelitas que vivem na
propriedade, possivelmente a antiga
sede do Engenho de Nossa Senhora
da Cabeça, datado do início do século
XVII (a Capela de Nossa Senhora da
Cabeça, erguida durante algum dos
governos de Martim de Sá, entre 1602
e 1608 ou 1623 e 1632, ainda está de
pé no mesmo terreno, mostrando o
quão antiga a propriedade é).
Atualmente, os trabalhos não

estão mais limitados à orientação do
nome do instituto, que desenvolve diversos projetos para todos os públicos,
ﬁrmando-se como uma encubadora.
Um deles é o “Espaço Cidadão”, que
ajuda os pais das crianças beneﬁciadas por diversas iniciativas, levando a
eles temas do dia a dia e transformando também suas realidades.
Outro é o “Pense Alto”, que
desperta o empreendedorismo e a visão empresarial em jovens que, se formarem no Ensino Médio, ﬁcam sem
ideias do que fazer para construírem
seus futuros, já que as escolas muitas
vezes não ensinam as disciplinas de
forma que possam ser aplicadas na
vida. Há ainda inúmeros outros trabalhos desenvolvidos paralelamente.
O IC também teve grande
importância na tragédia que asso-

lou a Região Serrana fluminense em
2011. Apenas no Vale do Cuiabá, em
Petrópolis, 111 casas foram demolidas; 129, danificadas e outras 47,
atingidas pelo desmoronamento de
terra. Para ajudar as vítimas, o movimento #minhacasasuaajuda foi divulgado nas redes sociais, atraindo
a atenção de quem desejava colaborar com a arrecadação de donativos.
No total, foram doados 460 kits com
geladeira, fogão, máquina de lavar,
mesa, cadeira, roupa de cama e banho e utensílios de cozinha, devido
à ajuda também de grandes empresas que colaboraram com quantias generosas. Além disso, quatro
famílias procuraram o grupo para
doar quatro terrenos conjugados e
que, juntos, totalizavam 50 mil m².
A partir desse presente, o instituto
conseguiu patrocínio para erguer ali
24 residências que foram entregues
para famílias selecionadas pelo Instituto Nacional do Ambiente (Inea),
materializando o Projeto “Nosso
Cuiabá”. Camas, geladeiras e televisões também foram arrecadados
para esta iniciativa concluída dois
anos depois de sua idealização pelo
empresário Eduardo Eugênio Gouvêia Vieira. Após as construções,
ainda sobrava muito espaço, que foi
concedido para o Governo do Estado instalar ali casas pré-moldadas
recebidas e até então sem endereço
para serem fixadas. Assim, surgiram mais 50 unidades, que, como as
iniciais, ainda recebem ajuda do IC
para funcionarem como um condomínio organizado.
Hoje, o grupo também assume
a postura de consultoria corporativa,
sensibilizando funcionários das empresas para colaborarem com ações
de responsabilidade social. “O capitalismo selvagem foi ultrapassado pelo
consciente”, observa Pedro. Ele evidencia que as ajudas são benéﬁcas para
todos: “Doar é um ato inverso. Recebe-se mais que se oferece. As pessoas
fazem outras vidas ﬁcarem melhores
por causa de suas vidas. Cada vez mais
a sociedade está evoluindo nesse aspecto”, aponta. (continua na pág. 21)
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Após mais de 20 anos, trabalhos não se
limitam apenas às crianças necessitadas

rimeiro, o instituto apresentou
formas de as corporações engajarem seus funcionários em
ações sociais. Depois, passou a propôr o investimento social privado,
elaborando projetos personalidades
para sua aplicação direta e pontual
em uma instituição e/ou iniciativa social. Nos últimos anos, foram
atendidas mais de 20 empresas em
diversas áreas de atuação em todo
o Brasil e a meta é que o número
continue crescendo – para agendar
uma reunião para conhecer as propostas, é necessário enviar e-mail
para rsc@institutodacrianca.org.br
informando o interesse.
Atualmente, o IC patrocina
oito projetos, é conveniado a mais três,
desenvolve vários outros e continua
mudando realidades. Mais informações sobre os trabalhos desenvolvidos
e como ajudá-lo podem ser obtidos em
www.institutodacrianca.org.br.
Após receber os menores em
sua casa, o destino reservou surpresas a Flordelis. Depois de uma entrevista para a apresentadora Xuxa

que contabiliza mais de 12 milhões
de visualizações no Youtube . Atualmente, a agora artista continua atendendo as crianças, mas em uma casa
em Pendotiba.

Instituto da Criança

Rua Faro, 80 Anexo 2º andar
Jardim Botânico

2239-9555 / 2294-7170

Meneghel, quando já totalizava 55
filhos (sendo quatro biológicos), o
personal stylist Marco Antônio Ferraz se encantou com sua história e
ofereceu a ela um calendário com
imagens de diversas de suas clientes, que seria comercializado em
prol de sua casa, que, nessa época,
funcionava em Jacarepaguá, perto do Projac. Os artistas também
se mobilizaram e gravaram o filme
“Flordelis – Basta Uma Palavra Para

Mudar”, que foi exibido em 52 cinemas em sete capitais e integrou
a programação do Festival do Rio
em 2009. Além disso, a gravadora
MK Gospel, ao descobrir o talento
de Flordelis para a música, ofereceu
a ela um contrato. Seu primeiro CD
ganhou disco de ouro, o que resultou
em mais diversos outros trabalhos.
O último foi gravado ao vivo com
uma orquestra acompanhando o vídeo do single “A Volta Por Cima”

A

Casa do Choro

pesar de se localizar numa área muito prejudicada do Centro, devido às obras do VLT, a casa é um primor de organização. Tem o
auditório, o Museu do Choro, uma sala para gravações e outra para
eventos. Merece acompanhar as suas apresentações, em horários muito conDenise Guinle venientes para quem vai ao Centro: 12h30m e 18h30m E mais: ﬁca bem em
deniseguinle@gmail.com frente ao badalado Bar Luiz. Endereço: Rua da Carioca, 33.
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Museu Histórico da Cidade

Q

Slow Bakery

oa notícia para os cariocas: o Museu Histórico da Cidade reabriu para
uem aprecia um farto café da manhã poderia tomá-lo a qualquer hora
os visitantes parte de suas instalações, que ﬁcam dentro do verdejante
do dia. É isso que oferece a “Slow Bakery”, café e também uma pasParque da Cidade, no ﬁnal da Rua Marques de São Vicente, na Gávea.
telaria com pães de primeira. Fica ali na Rua São João Batista, 93,
Será exibida a valiosa coleção de Guilhermina Guinle, que lá habitou e legou
perto
dos
teatros Poeira e Poeirinha;
tudo para o governo.
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Galeria Café

O

Teatro Ipanema

oucas casas noturnas aproveitam tão bem seus espaços durante o dia
tradicional teatro de Ipanema, na Rua Prudente de Moraes, apresencomo o Galeria Café, na Rua Teixeira de Melo, em Ipanema. Além
tou, no passado, peças que se tornariam clássicos da dramaturgia
do agito noturno, já são tradicionais os seus bazares diurnos e, agora,
brasileira. Atualmente, ele apresenta peças subvencionadas pelo gonos ﬁns de semana, pode-se degustar um chazinho com tudo de bom que
verno, em curtas temporadas, com autores de vanguarda como a tão falada
o acompanha durante a tarde e, até, dar uma olhadinha na Feira Hippie da
“Caramujo Overdrive”, do moderno repertório de artistas jovens.
Praça General Osório.;
O meu Blog de Poesias está completamente atualizado: www.deniseguinle.com.br / E-mail: deniseguinle@gmail.com

