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SOS PETRÓPOLIS:
confira as ações que já
beneficiaram famílias
vítimas das chuvas

A campanha foi dividida em duas fases, sendo
a primeira assistencial e a segunda, estrutural.
Iniciada no final de abril, a segunda fase distribuiu
itens domésticos para 77 famílias. Foram
adquiridos 173 itens, como fogões, geladeiras,
máquinas de lavar, colchões, camas, entre outros.
Além disso, por meio do recurso captado, o Projeto
C3, da Associação Jovens em Ação, localizada em
Valparaíso, em Petrópolis, ganhará reforma de
telhado.

Em parceria com o Instituto
da Criança, Aliansce Sonae
realiza ação para incentivar
o hábito da leitura entre
crianças de todo o país
A Aliansce Sonae, administradora de
shopping centers, realizou mais uma edição
do projeto “Leitura para Todos”, que tem
como principal objetivo incentivar o hábito
da leitura entre os pequenos. O projeto
conta com a gestão social do Instituto da
Criança, responsável pelo mapeamento
e base de dados das organizações sociais
identificadas para a distribuição dos livros,
apoio aos shoppings para agendamento de
atividades nas instituições parceiras, além
de relatórios de resultados das ações.

Programa
#agentequeaprende
aborda aspectos
jurídicos do
Terceiro Setor

Na primeira etapa do projeto, em 2022,
estão sendo realizadas atividades de
incentivo à leitura nos 38 shoppings da rede
com contação de histórias. Foram mapeadas
590 instituições, dentre elas bibliotecas
comunitárias e públicas, escolas municipais,
OSCs – organizações da sociedade civil,
situados em 38 municípios do Brasil. Houve
adesão de 325 instituições.
Serão doados e distribuídos 100 mil
exemplares do livro infantil “Suvaco em um
Mergulho Animal”, da autora Jana Del Fávero.
A obra conta as aventuras de um simpático
cãozinho que mergulha no fundo do mar
para conhecer a vida marinha. O objetivo
é incentivar, além do hábito da leitura, a
importância de ações de conscientização ao
meio ambiente.

As enchentes e deslizamentos de fevereiro deste
ano já são a maior tragédia da história em Petrópolis,
região serrana do Rio de Janeiro. A população
afetada recebeu acolhimento em pontos de apoio
da prefeitura e locais estruturados de forma
voluntária pelas comunidades, como em igrejas e
organizações da sociedade civil. Somando forças
junto a empresas e pessoas físicas, o Instituto da
Criança realizou a campanha SOS Petrópolis a fim
de mitigar os impactos causados na população.

A constituição jurídica é elemento fundamental
para que as organizações do terceiro setor
possam atuar de forma regular. A adequação
das OSCs – organizações da sociedade civil –
nas esferas societária, trabalhista, contratual,
tributária e de governança é também elemento
indispensável para que as instituições possam
conquistar a sustentabilidade econômica e
alcançar um impacto social positivo. Pensando
na importância deste assunto, no dia 26 de maio,
o #agentequeaprende, um dos programas do
Instituto da Criança, realizou uma edição com o
tema “Aspectos jurídicos da atuação do Terceiro
Setor”.
De forma on-line, o encontro foi ministrado pelo
advogado Lucas Seara. Atualmente, coordenador
da OSC LEGAL Instituto, que se dedica à legislação
das Organizações da Sociedade Civil, à Gestão
Social e às Políticas Públicas, fator importante
para toda organização alcançar bons níveis de
reconhecimento para formalização de parcerias.

Programa Espaço Cidadão forma turma na
Zona Oeste do Rio

O Espaço Cidadão, um dos programas educacionais desenvolvidos pelo Instituto da Criança,
formou, no dia 31 de maio, uma turma em parceria com a Associação Beneficente Amigos
para S.O.S, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Com isso, 34 alunos foram
contemplados. Em um momento emocionante, a cerimônia contou ainda com a participação
dos cinco instrutores da turma. Na ocasião, todos os formandos receberam certificados e
lanches.
Há 18 anos, o Espaço Cidadão já atendeu 17.000 alunos, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Por
meio de encontros semanais, o programa trata de temas, como cidadania, educação financeira,
empreendedorismo, Eu e a Comunidade, família e convivência, meio ambiente, planejamento
familiar e sexualidade, além de saúde e bem-estar.

“Não devemos contentar-nos em falar do amor para com o próximo, mas praticá-lo.”
Albert Schweitzer
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