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NTS beneficia comunidades no Rio de Janeiro, São Paulo e
Minas Gerais

Evento Egrégora Social
realiza edição on-line
Em tempos de pandemia do coronavírus, o
Instituto da Criança adaptou a Egrégora Social
– evento que tem como objetivo promover a
troca de conhecimento e experiência junto aos
empreendedores sociais da rede integrada do IC –
fazendo a transmissão on-line pelo canal do YouTube.
No evento, que aconteceu dia 17 de setembro,
Pedro Werneck, presidente e cofundador
do Instituto da Criança e Raquel Fernandes,
diretora geral da organização, se dividiram como
anfitriões na transmissão. Foram apresentadas
as novidades da instituição, as campanhas
de combate ao coronavírus e seus números
e os resultados parciais do Educação+Digital,
campanha que distribui tablets com internet para
estudantes da rede pública do Rio de Janeiro. Além
disso, o evento contou com a participação de
cofundadores do União Rio – Daniella Raimundo
e Walter Cavalcante, além do Pedro Werneck.

Com a Covid-19, o mundo enfrenta várias crises em uma. A
pandemia do novo coronavírus deixou sequelas em diversos
setores, como na saúde e na economia. A partir deste cenário,
a NTS – Nova Transportadora do Sudeste decidiu fazer a sua
parte convidando o Instituto da Criança para realizar a gestão
operacional e combater os impactos da Covid-19 nos três
estados onde atua, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.
Como parte de seu compromisso com as comunidades onde
está presente, a NTS realizou doações nas três regiões.
No Rio de Janeiro, a empresa realizou doações de equipamentos
hospitalares e EPI’s – equipamentos de proteção individual
para a Policlínica Itália Franco, localizada em Japeri, e para
o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Também houve doação de
cestas de alimentos e higiene para as comunidades de Austin
e Santa Cecília, ambas de Nova Iguaçu. Em São Paulo, as
doações de cestas de alimentos foram direcionadas para as
comunidades Jardim Rodolfo Pirani, Jardim Francisco, Parque
das Flores e Jardim Colorado. Já em Minas Gerais, promoveu
a ativação de leitos, além de doações de cestas de alimentos
e higiene para os municípios de Betim, Ibirité e Brumadinho.

Programa #agentequeaprende realiza capacitação on-line sobre
propósito de vida
Como a pandemia abalou nossas vidas? É possível cultivar
o bem-estar? Como é possível vencer o caos e seguir em
frente? Para responder essas e outras perguntas, no dia 22
de setembro, foi realizada mais uma edição do programa
#agentequeaprende. Devido à pandemia, o evento foi realizado
on-line. Desenvolvido pelo Instituto da Criança, a iniciativa tem
como objetivo orientar representantes de organizações sociais
integradas à rede do Instituto da Criança e demais profissionais
do Terceiro Setor por meio do compartilhamento de informações
pertinentes às diversas áreas de suas instituições.

Na ocasião, Pedro Werneck fez uma homenagem
para aqueles que se destacaram no ano, em
diversas categorias.

Nesta edição, o objetivo foi levar os empreendedores sociais a
uma autoanálise e reflexão sobre o processo de mudança que o
mundo está vivendo, além de chamar a atenção à importância
das relações e o cuidado com o outro. O encontro foi ministrado
por Marcia Lucas, psicóloga clínica especializada em saúde e
Master Coach, que atuou de forma voluntária.

Instituto da Criança fecha parceria com EqualWeb para ter
seu website acessível
Uma parcela da população brasileira encontra limitações para acessar conteúdos digitais ou navegar por
websites. Isto porque apenas 0,74% dos sites brasileiros são totalmente acessíveis, segundo o levantamento
realizado pelo Movimento Web para Todos e pela plataforma BigDataCorp. Diante desse cenário, diversos
brasileiros ainda não possuem autonomia para acessar websites, plataformas da web e informações na
internet, em razão de alguma limitação funcional ou deficiência visual, auditiva, física ou intelectual.

“

Desta forma, o Instituto da Criança se uniu à empresa EqualWeb, considerada uma das líderes globais em
acessibilidade digital para websites, para ter seu site acessível. Agora, o website do Instituto dispõe de 26
recursos automáticos de acessibilidade digital. Essa mudança possibilita que todos tenham acesso a conteúdos
digitais, sem distinção, tornando o ambiente online mais inclusivo e igualitário.

“O êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho.”
Abraham Lincoln
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