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Projeto Máscaras Unidas auxilia comunidades no combate à Covid-19
Segundo a OMS – Organização Mundial da Saúde, o
uso de máscaras de tecido pode diminuir o contágio do
coronavírus e auxiliar significativamente no achatamento
da curva de infectados. Pensando nisso, foi criado o
projeto Máscaras Unidas.
A iniciativa oferece proteção às pessoas em
vulnerabilidade social e quer contribuir na diminuição da
curva de infectados pela Covid-19. Para isso, o projeto
distribui kits de máscaras de tecido que são laváveis e
reutilizáveis em comunidades no sudeste.

Novidades do Movimento
União Rio na área da saúde
O Projeto de leitos HUCFF – Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho – é uma iniciativa do
Movimento União Rio, com gestão social do
Instituto da Criança, responsável pela aplicação
dos recursos, prestação de contas, contratação
de fornecedores, aquisição de equipamentos e
apresentação dos resultados que serão revisados
pela EY.

A partir de R$ 10 é possível proteger uma pessoa. O
Máscaras Unidas tem apoio e gestão do Instituto da
Criança.
Vale ressaltar que este projeto NÃO se trata de compra
de máscaras!
Participe: projetomascarasunidas.com.br

Seu Seguro de Vida a favor de famílias em situação de risco social
O Instituto da Criança apresenta uma nova ação! Dessa vez,
em parceria com a corretora de seguros easy2life. O projeto
Seguro Solidário – serviço 100% online de seguro de vida por
assinatura. E o mais legal: a cada assinatura efetuada, a Easy
contribui para que famílias em vulnerabilidade financeira
tenham acesso gratuito a um seguro de vida.

A iniciativa de ativação de leitos proporcionou a
abertura de 60 leitos de UTI e, em breve, mais 110
leitos de enfermaria estarão em funcionamento
no HUCFF. Realizada em duas etapas, a ação já
apresenta os seguintes resultados: reformas
estruturais em 4 andares e subsolo; aquisição
de 125 equipamentos, além do reparo de outros
79. Vale destacar que, após a pandemia, os
leitos ficarão como um importante legado para o
hospital.
Nossa atuação não para por aí. Em maio, foi
inaugurado o Hospital de Campanha Parque
dos Atletas, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O
Instituto D’Or é responsável pela construção e
gestão do hospital, que foi custeado pelo União Rio
e um grupo de empresas. Com 200 leitos, sendo
100 de UTI, o hospital é exclusivo para pacientes
Covid encaminhados pelo SUS. Os equipamentos
utilizados neste hospital serão doados para
hospitais da rede pública.

Acesse www.easy2life.com.br/seguro-solidario e simule um
plano de assinatura de acordo com seu perfil!
O Seguro Solidário permite que responsáveis por menores – ou
mesmo adultos – atendidos pelas organizações do Instituto da
Criança, possam receber gratuitamente a cobertura, por um
ano, de uma apólice de Seguro de Vida estipulada pelo Fundo
de Seguro Solidário, administrado pelo Instituto da Criança.

Ação em parceria com a Outer Shoes beneficia instituições da
rede do Instituto da Criança
A partir do empenho de empresas, da sociedade e do Terceiro Setor é possível colaborar para diminuir os
impactos do coronavírus. A Outer Shoes desenvolveu uma ação promocional para contribuir com famílias que
se encontram em uma posição vulnerável nesse momento.
A campanha consistiu na venda de produtos com desconto e frete grátis no site. Parte dos lucros da campanha
foi direcionado para o Instituto da Criança. Com a arrecadação, foi possível distribuir 200 cestas de alimentos
para as seguintes instituições do Estado do Rio de Janeiro: AACS – Associação da Assistência às Causas Sociais,
em Vila Isabel, Semeando o Amanhã, em Del Castilho e a Casa de Fraternidade Francisco de Assis, em Duque de
Caxias. A ação foi realizada nos dias 15 e 25 de maio. As organizações fazem parte da rede do Instituto.

“

Breno Bulus, fundador da Outer Shoes, destaca a importância da ação: “Agradeço ao Instituto da Criança por
tornar possível nosso sonho de colaborar com tantas pessoas. O Instituto planejou e tornou real essa ação
através de parte das compras dos nossos clientes no site. Com isso, a Outer Shoes contribuiu com algumas
comunidades e pessoas vulneráveis nesse momento”.

“Depois de muitos momentos difíceis e ruins, uma coisa sempre é certa: Tudo passa e tudo vai dar certo!”
Alda Gates
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