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Participe da Campanha Educação +Digital
Convidamos você para participar de uma iniciativa incrível
nesse momento em que enfrentamos a pandemia.

Movimento União Rio
supera a marca de 1 milhão
de Equipamentos de
Proteção Individual
entregues aos profissionais
de saúde
O Brasil ultrapassou a marca de 50 mil mortes
devido à pandemia da Covid-19. Nesse período,
um movimento importante para o combate à
doença foi criado no Rio de Janeiro, o União Rio. A
ação, coordenada por membros da sociedade civil
realiza suas ações por meio de instituições não
governamentais, é um sopro de esperança e de
contribuição humanitária neste cenário dramático
instaurado no país. O União Rio atua em duas
frentes: Saúde e Comunidades, tendo como único
objetivo contribuir para preservar vidas.
Ao longo deste período foi travada uma verdadeira
batalha contra o coronavírus e o movimento
conseguiu, na área da Saúde, contando com
a gestão financeira, operacional e técnica do
Instituto da Criança e do Instituto Desiderata,
que contribui significativamente neste processo.
Mais um significativo exemplo ocorreu na quartafeira, dia 24 de junho, ao alcançar a marca de 1
milhão de EPIs doados nos hospitais e instituições
da força pública contribuindo na proteção dos
profissionais que prestam atendimento direto ao
público, proporcionando segurança, garantindo
menor contaminação e evitando o afastamento
dos mesmos.
Deseja doar para o Movimento União Rio?
Acesse: movimentouniaorio.org

É a campanha Educação +Digital! O objetivo é reduzir a
desigualdade, proporcionando acessibilidade digital para
alunos e professores do ensino público durante e após a
pandemia como reforço escolar e outra ferramenta para
melhorar o aprendizado.
Para isso, a iniciativa pretende distribuir tablets com internet
para cerca de 12 mil estudantes do ensino fundamental
e médio da rede pública do Rio de Janeiro! Além disso, a
campanha vai realizar treinamento para aproximadamente
600 professores para que eles possam ministrar aulas online
e compartilhar conteúdo de forma interativa!
O Instituto da Criança é o gestor financeiro da campanha.
Além disso, outras quatro organizações estão à frente desta
iniciativa.
Faça sua doação: benfeitoria.com/educacaomaisdigital

Ação da NTS beneficia 75 famílias de Nova Iguaçu durante a
pandemia
Devido à Covid-19, profissionais autônomos e em empregos
informais viram seu rendimento diminuir drasticamente. A
partir deste cenário, a NTS – Nova Transportadora do Sudeste
– decidiu mobilizar o seu público interno para contribuir com
a doação de alimentos para famílias em vulnerabilidade social.
O Instituto da Criança indicou duas instituições integradas à
sua rede, localizadas no município de Nova Iguaçu, para receber
kits formados por cestas de alimentos e itens de higiene.
Com o recurso arrecadado foram compradas 1,5 toneladas e
beneficiadas 75 famílias, em maio. A partir da mobilização de
seus colaboradores, a NTS resolveu dobrar a doação, garantido
um nova compra das cestas de junho, distribuindo mais 1,5
toneladas. Considerando que o cenário da crise econômica
permanece, foram beneficiadas as mesmas famílias.

Projeto Era Uma Vez conclui 13ª edição
As memórias de oito idosos foram materializadas em livros! No dia 9 de junho, o grupo da terceira idade
residente da casa de repouso Dolce Vivere, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, recebeu seus
livros que trazem um pouco de suas histórias de vida. A ação é referente à 13ª edição do Projeto Era Uma Vez,
iniciativa da empresa GC-5 Soluções Corporativas em parceria com o Instituto da Criança tendo como proposta
dar atenção aos idosos em diversas casas de repouso e transformar em livros as experiências dessa turma.
O título é decidido por quem conta as histórias e a iniciativa inclui o apoio de voluntários ouvintes. Nesta edição,
participaram 14 voluntários.
“Estou encantada! Foi uma emoção participar deste livro tão bonito. Muito obrigada!”, destaca Angelina Barreto
– uma das idosas da casa de repouso.
Desde sua criação, em 2017, o projeto já beneficiou 98 idosos, revivendo memórias e construindo recordações
a todos os envolvidos.

“

Gostaria de patrocinar esse projeto ou ser voluntário?
Entre em contato: bdias@institutodacrianca.org.br

“A esperança de que dias melhores estão por vir é maior que qualquer problema.”
Evandro Guedes
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