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Jovens de instituições integradas à rede do
Instituto assistem concerto no Rio de Janeiro

Campanha Renda Solidária
capta mais de R$ 6 milhões
para projetos sociais

Quase um terço da população (32%) depende de acesso gratuito para ir a eventos culturais, indicou
o levantamento da pesquisa Cultura nas Capitais feito pela consultoria JLeiva Cultura e Esporte, em
parceria com o Datafolha, em 2018. Pensando em facilitar o acesso ao erudito, a produtora cultural
Claudia Bueno disponibilizou 60 convites de abertura do ciclo “Série Mundo”, da Orquestra Sinfônica
Brasileira no Theatro Municipal, no Centro do Rio de Janeiro, para projetos apoiados pelo Instituto.

O Instituto da Criança realiza a Campanha
Renda Solidária, uma iniciativa que destina
recursos a serem aplicados em projetos com
um fim social. Em 2019, o Instituto promoveu,
através desta ação, o direcionamento do
valor de R$ 6.586.531,90 nas seguintes leis
de de incentivo: FIA – Fundo da Infância e da
Adolescência de Petrópolis, Mesquita e São
Paulo; Fundo Nacional do Idoso – FNI – através
do Fundo Municipal do Idoso de Barretos,
em São Paulo; PRONON – Programa Nacional
de Apoio à Atenção Oncológica; PRONAS –
Programa Nacional de Apoio à Atenção da
Saúde e LIE. Os recursos serão destinados
para 15 projetos aprovados, nas seguintes
instituições: APAE – Petrópolis e Santa Luzia,
Associação Santo Agostinho, Projeto C3,
Craque do Amanhã, COMAC – Comissão
Municipal de Atuação Comunitária, Hospital
do Amor, Hospital de Caridade de Ujuí, Hospital
Hélio Angotti, Associação Lar Santa Catarina,
Mundo Novo, Obra Social Dona Meca, Recicla
Vida, Renovar Saúde Criança e São Charbel.

Organização da rede
do Instituto da Criança
participa de evento
realizado na primeira
unidade do Outback
em Belém

Por intermédio do Instituto da Criança – IC, o
Preventório Santa Terezinha, organização integrada a
rede do IC, participou do evento Charity Day Hour do
Outback, no dia 03 de fevereiro. O jantar beneficente
celebrou a primeira unidade do Outback em Belém,
no Pará. A ação marcou a inauguração do restaurante
no Boulevard Shopping Belém e todo o valor
arrecadado com a venda dos ingressos foi revertido
para a instituição. O evento social já faz parte de
todas as aberturas de filiais da marca.
O Outback solicitou ao IC a indicação de uma
organização em Belém que tivesse forte atuação
local e o Preventório Santa Terezinha, que atende
120 crianças, foi a organização selecionada. O
Preventório faz parte da rede do IC desde janeiro de
2019 e esta é a primeira ação realizada em conjunto.

Converge Capital Conference 2020
Nos dias 13 e 14 de fevereiro, a Casa Firjan, no Rio de Janeiro, recebeu o Converge Capital Conference
2020. O evento reuniu integrantes de famílias investidoras, atores-chave do mercado financeiro
e executivos de empresas, fundações e institutos para explorar e discutir o papel de cada um para
alinhar os investimentos financeiros ao mundo no qual queremos viver e deixar como legado. Pedro
Werneck, cofundador do Instituto da Criança, compareceu ao evento. “Foram apontados temas
relevantes durante a conferência. No entanto, considero como principal fundamento a promoção, de
forma objetiva e evidenciada, para a conscientização social convidando o público para uma profunda
reflexão, visando a ação direcionada a promoção do desenvolvimento social“, destaca Pedro.

“O importante não é o quanto você ganha, e sim, o quanto te sobra para fazer o bem.”
Bernardo Morais
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