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Juntos pelo Brasil
Juntos pelo Brasil! O Instituto da Criança é a
organização gestora do UniãoBR - movimento
voluntário da sociedade brasileira, que
está realizando ações a favor de Estados
impactados pelas chuvas. Atualmente, o foco
é atuar no apoio assistencial por meio de
alimentos, água, colchões e reconstrução das
cidades.

Instituto da Criança
auxiliou na captação de
mais de 30 milhões através
de leis de incentivo para
projetos em 2021
O Instituto da Criança – IC – realiza
anualmente a gestão do investimento social
privado de empresas parceiras através
de leis de incentivo em duas iniciativas. A
primeira é a Campanha Renda Solidária,
que destina recursos do Imposto de Renda
devido por pessoas físicas e jurídicas a
projetos pré-selecionadas pelo IC para
atender pessoas em vulnerabilidade social.
Já a segunda faz parte dos serviços de
consultoria que gerencia estrategicamente
os investimentos, de acordo com os
objetivos das marcas, captando projetos
chancelados pelas leis de incentivo de forma
customizada e direcionada.
Somando as duas iniciativas, o IC auxiliou a
captar, em 2021, o valor de R$ 31.871.264,95
nas seguintes leis de incentivo: FIA – Fundo
da Infância e da Adolescência, ROUANET –
Lei Federal de Incentivo à Cultura, PRONON
– Programa Nacional de Apoio à Atenção
Oncológica, Esporte e FNI – Fundo Nacional
do Idoso. A quantia foi captada por meio
de incentivo fiscal das empresas Nova
Transportadora do Sudeste – NTS, Rede
D´Or São Luiz, Austral, Honda Hayasa,
Karoon Energy, PremierPet, além de
pessoas físicas e beneficiará milhares de
crianças, adolescentes, adultos e idosos.
Foram pré-selecionados, através do IC e
aprovados pelas empresas parceiras, 77
projetos para receberem parte desses
recursos, oriundos da Campanha Renda
Solidária e da assessoria corporativa feita
pelo IC.

Seja um parceiro nessa corrente!
Faça sua doação:
Instituto da Criança - Banco Santander
Ag: 4328 / CC: 13005494-3

Em parceria com o
Instituto da Criança,
República.org realiza
campanha para
beneficiar famílias
vítimas da Covid-19

A Republica.org – instituto dedicado a melhorar
a gestão de pessoas no serviço público do Brasil
por meio de uma filantropia apartidária – realizou
uma ação para beneficiar famílias de profissionais
de enfermagem – enfermeiros, técnicos e
assistentes, que vieram a falecer pela Covid-19 –
com cartões de alimentação no valor de R$ 475,00
durante três meses. Ao total, 30 famílias serão
beneficiadas a partir de janeiro.
O Instituto da Criança foi o gestor operacional
e financeiro da ação, responsável por divulgar
a oportunidade nas mídias sociais; receber
indicações famílias através de parceiros, como o
COREN RJ – Conselho Regional de Enfermagem
do Rio de Janeiro; realizar triagem e avaliar o perfil
das famílias candidatas de acordo com os critérios
estabelecidos pelo projeto; elaborar pareceres
técnicos; selecionar famílias, além de dar retorno
de seleção a todas elas.

Participar do Programa Adote é investir na educação
Que tal adquirir uma experiência transformadora,
em 2022, apadrinhando uma criança por meio da
educação? Com o Adote, programa desenvolvido
pelo Instituto da Criança, é possível. A iniciativa
tem como objetivo apadrinhar crianças em
escolas que atendam famílias em vulnerabilidade
socioeconômica por meio do patrocínio
direcionado, garantindo mensalidades e atividades
escolares.
Desde o início do programa, em 2017, foram
beneficiadas 85 crianças por meio de 2.713
mensalidades
patrocinadas.
Queremos
proporcionar o acesso à educação para ainda muito
mais crianças. Seja um padrinho! Entre em contato
no e-mail: contato@institutodacrianca.org.br

“A verdadeira solidariedade começa onde não se espera nada em troca.”
Antoine de Saint-Exupéry
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