IC Notícias

Edição CXXIX - Março 2022

SOS Petrópolis: Instituto
da Criança promove
encontro com instituições
da região serrana do Rio

Juntos somos mais fortes! Nesta terça-feira, dia
29, foi realizado um encontro com instituições
parceiras do SOS PETRÓPOLIS – iniciativa do
Instituto da Criança que desenvolve ações para
beneficiar famílias vítimas das chuvas na região
serrana do Rio. O objetivo foi seguir com a 2ª fase
do mapeamento das famílias: formalização das
principais necessidades e cronograma de ações.
Realizada na sede da COMAC – Comissão Municipal
de Atuação Comunitária, o encontro contou com
a participação de outras instituições: Creche São
Francisco de Assis, Colégio Santa Catarina, Creche
São José do Itamarati, São Charbel, Projeto C3,
Aldeia da Criança, Fundação Educandário Princesa
Isabel, Lar Santa Catarina, APAE Petrópolis e
Renovar Petrópolis.

Aliansce Sonae arrecada
mais de 10.000 itens
de material escolar em
parceria com o IC
A Aliansce Sonae – administradora de
shoppings – em parceria com o Instituto da
Criança, realizou mais uma campanha “Volta
às Aulas”. A iniciativa teve como objetivo
arrecadar materiais escolares, como lápis,
borracha, caderno, mochila, livros infantis,
entre outros materiais novos ou usados
em bom estado entre 11 shoppings que
fazem parte da rede da empresa. Com
isso, a campanha arrecadou um total de
10.934 itens, beneficiando 11 instituições
integradas à rede do Instituto da Criança.

Em mais uma edição
on-line, Programa
#agentequeaprende
aborda Leis de
Incentivo Fiscal

Entre os dias 15 e 18 de março, o Instituto
da Criança realizou a coleta e triagem das
doações e entrega para as instituições
com os cuidados sanitários exigidos pela
pandemia. As instituições contempladas
foram: Ação Recreio, ASVI – Associação
Semente da Vida da Cidade de Deus, ASPAS
– Ação Social Paulo VI, Centro Cultural Liga
do Bem, Centro Educacional Anne Sullivan,
Cultura na Cesta, Gasco, NEAC – Núcleo
Especial de Atenção à Criança, ONG Mão
Amiga, Projeto Craque do Amanhã e Projeto
Primeira Chance.

Saber como funcionam as Leis de Incentivo Fiscal
é uma das maiores dificuldades encontradas
pelas organizações do terceiro setor. Assim
como conseguir obter os fundos necessários
para realizar o pagamento de despesas,
cumprir com as devidas obrigações e executar
projetos. Para chamar a atenção deste assunto,
o #agentequeaprende, um dos programas
próprios do Instituto da Criança, realizou, no dia
11 de março, uma edição com o tema “Leis de
Incentivo Fiscal”. 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.
O encontro foi feito on-line e ministrado pela
Supervisora de Projetos Sociais do Instituto
da Criança, Juliana Scaﬀa. Tópicos como
benefícios às empresas e instituições, captação
de recursos incentivados e como manter um
bom relacionamento com patrocinadores foram
levantados pela palestrante. Representantes de
32 instituições integradas à rede do Instituto da
Criança participaram desta edição, totalizando 60
participações.

Participe da ação de Páscoa do Comida Com Amor
Vem aí mais uma nova iniciativa para a gente exercitar a solidariedade! A ação de Páscoa do
Comida com Amor já tem data e local: 30/04 na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio de Janeiro.
O objetivo é beneficiar famílias da comunidade com cestas de alimentos nutritivos, água mineral,
kits de higiene/limpeza e, claro: ovos de Páscoa para as crianças. A ação conta com a gestão
financeira do Instituto da Criança.
Vamos, juntos, adoçar a Páscoa de diversas famílias que mais necessitam de apoio?
Contribua com qualquer quantia: PIX: 0960@institutodacrianca.org.br

“O momento onde nos solidarizamos com nosso semelhante é o momento onde encontramos a paz.”
Marcos Donato
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