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SOS PETRÓPOLIS:
Instituto da Criança realiza
ações para beneficiar
famílias vítimas das chuvas

Confira os resultados de
2021 do Projeto
Educação Garantida

Somando forças com empresas e pessoas físicas,
o Instituto da Criança – IC tem realizado entregas
que já beneficiaram mais de 1.000 famílias.

Proporcionar desenvolvimento educacional
de qualidade para o público infantil em
vulnerabilidade socioeconômica é o
objetivo do Projeto Educação Garantida.
Patrocinada pela XP Investimentos, a
iniciativa beneficia crianças do Ensino
Fundamental I em 22 municípios do Rio de
Janeiro e São Paulo, cujas famílias estejam
em dificuldade financeira a fim de evitar a
evasão escolar privada, oferecendo bolsas
de estudos integrais. O Instituto da Criança
é responsável por desenvolver o projeto.
Apenas em 2021, por exemplo, foram
patrocinadas 4.524 bolsas em 50 escolas,
contemplando 376 alunos.
Para Tathiany Machado, mãe de uma
das alunas beneficiadas pelo Educação
Garantida, o projeto permitiu custear
um plano de saúde: “Minha filha Agatha
tem problema cardíaco e por conta da
economia com as mensalidades do colégio
pude investir em um plano de saúde pra
ela. Quando eu pagava o colégio, ela não
participava de atividades extras que exigiam
a compra de materiais ou lanches por fora“,
revela.

As enchentes e deslizamentos do dia 15 de
fevereiro deste ano já são a maior tragédia da
história em Petrópolis, região serrana do Rio
de Janeiro. Subiu para mais de 200 o número
de mortos e mais de 1.000 pessoas estão
desabrigadas, segundo a Polícia Civil. A população
afetada recebe acolhimento em pontos de
apoio da prefeitura, que são escolas públicas, e
locais estruturados de forma voluntária pelas
comunidades, como em igrejas e organizações não
governamentais. É a partir da solidariedade que
diversas pessoas estão recebendo alimentação,
água, materiais de limpeza e higiene pessoal, entre
outros itens.

Com patrocínio do
Instituto Pepe Mazza e
gestão do Instituto da
Criança, CEAP forma
80 jovens em curso de
audiovisual

O Diretor de Produção do Grupo Discabos,
Cristiano Mazza, e sua mãe, Eunice Mazza,
com o propósito de identificar um projeto de
educação de jovens na área audiovisual, buscou o
Instituto da Criança para desenvolver um projeto
a ser patrocinado com um Fundo próprio. Para
este curso, buscou-se o seguinte perfil: jovens
estudantes com aptidão e desejo de fazer cursos
técnicos.
O patrocínio contemplou um curso com duração
de 4 meses, onde foram oferecidos também “soft
skills” pensando em empregabilidade. Ao longo da
formação foram abordados diversos temas, como
principais mercados de produção audiovisual, a
importância do network dentro deste mercado,
meios de financiamento de projetos, formatação
de roteiro, direção, edição e sonorização de vídeos,
dentre outros além de palestras do Cristiano
Mazza e aula prática com o Grupo Discabos. Ao
final, foram formados 80 alunos, onde houve a
produção de 6 curtas produzidos por eles e uma
premiação das produções.

Programa do Instituto da Criança oferece vagas de trabalho em
parceria com rede de varejo
O IC Conecta, programa que tem como objetivo conectar pessoas que necessitam de
recolocação no mercado de trabalho ou ainda indicar para primeiro emprego às empresas
parceiras do Instituto da Criança, apresenta uma super oportunidade em parceria com uma
uma das maiores redes de varejo do país. A iniciativa oferece vagas de operadores de loja em 12
municípios do Estado do Rio Grande do Sul.
O projeto conta com o apoio de instituições do Estado gaúcho para atuar na identificação e
orientação de cadastros. A partir de agora, a iniciativa contará também com agentes locais.
Para participar do processo é necessário ter completado o Ensino Médio e possuir disponibilidade
para trabalhar 6x por semana. As principais atribuições da vaga são: organizar e armazenar
produtos no estoque, repor mercadorias, abastecer prateleiras e gôndolas, além de atender
clientes. A remuneração está em cerca de R$ 1.300 + benefícios.
Ficou interessado(a)? Cadastre-se: conecta.institutodacrianca.org.br

“O importante não é ver o que ninguém nunca viu, mas sim, pensar o que ninguém pensou sobra algo que todo mundo vê.”
Arthur Schopenhauer
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