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Confira os resultados parciais das ações de combate à Covid-19
A Covid-19 provocou graves consequências para todos os
setores do mundo. O Instituto da Criança – IC, com o objetivo
de preservar vidas, rapidamente, iniciou ações para mitigar os
impactos da pandemia. Imediatamente, diversas empresas e
pessoas físicas uniram forças para ingressar nesta batalha.

Prefeitura faz cessão de
imóvel no Rio para ONG
Semente do Futuro
Felizmente, em meio a este momento difícil da
pandemia, compartilhamos uma excelente notícia!
No dia 1º de julho, foi realizada a assinatura de
permissão de uso do espaço da ONG Semente
do Futuro, localizada em Bangu, Zona Oeste do
Rio de Janeiro. A antiga sede da instituição era
frequentemente atingidas por tiros disparados nos
conflitos ocorridos em frente ao local, tornando
inviável a continuidade do atendimento às 223
crianças e adolescentes. Com a permissão de uso,
o Semente do Futuro poderá atender com mais
segurança, conforto e qualidade à população em
situação de vulnerabilidade social.

De imediato, o IC foi integrado ao União Rio – movimento
voluntário da sociedade civil do Rio de Janeiro, que reúne
pessoas e organizações não governamentais sérias e
comprometidas com o nosso Estado. Assim, foi possível
ativar 60 leitos de UTI e 110 leitos de enfermaria no Hospital
Universitário Clementino Fraga Filho; 200 leitos, sendo 100 de
UTI e 100 de enfermaria no Hospital de Campanha Parque dos
Atletas, em parceria com o Instituto D’Or, além da doação de
mais de 1 milhão de EPI´s destinados para hospitais e forças
de segurança. A gestão social foi realizada pelo Instituto da
Criança e contou com a cogestão do Instituto Desiderata, na
aquisição e distribuição de EPI’s.

Eu Ajudo Como Dá. A solidariedade ao seu alcance
Criado pela dentista Simone Levy, o projeto “Eu ajudo Como Dá”
tem realizado doações para pessoas em situação de rua, além
de contribuir com trabalhadores informais que viram sua renda
despencar devido à pandemia. O movimento já arrecadou
mais de R$ 25.000 por meio da vaquinha online e lançou
recentemente uma camisa feita pela Dimona, a qual terá venda
revertida para a causa.

Vale destacar que o Instituto da Criança captou
recursos para contribuir na mudança e reformas
da nova sede do Semente Futuro.
Fundada há 32 anos por Tia Selminha, o Semente
do Futuro oferece diversas atividades, como
dança folclórica, balé, judô, teatro, alfabetização,
empoderamento digital, coral, banda marcial
e cidadania. Nestas atividades, os jovens são
estimulados nos processos criativos e afetivos,
através de atividades lúdicas, usando essas
ferramentas de aprendizado, para a construção da
identidade pessoal, para exercício de sua cidadania,
do pensamento crítico e com isso, desenvolver
suas potencialidades naturais, formando cidadãos
conscientes, participantes e transformadores da
sua realidade social.
Acesse e saiba mais: sementedofuturo.com.br

As vendas das camisas são feitas pelo Instagram @
euajudocomoda e no momento em que a camisa é vendida,
é possível destinar a contribuição para a compra de refeições
distribuídas a pessoas em situação de rua ou para cestas de
alimento entregues a famílias em situação de vulnerabilidade
social. O valor da camisa é de R$ 70 e pode ser encomendada
por direct no Instagram.
Faça a sua contribuição: www.vakinha.com.br/vaquinha/
euajudocomoda
Acesse: www.euajudocomoda.com.br

Iniciativa do Sonho dos Pés destina recursos para ações que
reduzem os impactos da Covid-19
Usar máscara vai além de uma simples atitude. É um gesto de cidadania e querer bem ao próximo. Você� pode
não ser grupo de risco, mas fazendo a sua parte vai contribuir pela vida de quem já viveu muitas histórias ou
de quem ainda tem muitas histórias para contar. Por isso, o Sonho dos Pés criou o kit bem me quero, bem te
quero, composta por duas máscaras, uma nécessaire e um frasco de álcool em gel produzido por um coletivo
de costureiras do Rio de Janeiro.
O kit custa R$ R$ 39,90 e 100% do lucro será� doado para o Instituto da Criança, que vai destinar todo o valor
arrecadado para ações que visam reduzir os impactos causados pela pandemia, como distribuição de cestas
de alimentos para comunidades e EPI´s – equipamentos de proteção individual – para profissionais da área da
saúde.
O kit está� disponível em todas as lojas Sonho dos Pés no Rio de Janeiro, em algumas lojas de outros estados e
na loja online da empresa.
Acesse: www.sonhodospesoficial.com.br

“

“Não é preciso motivo para fazer o bem, só é preciso fazê-lo.”
Augusto Branco
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