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Projeto #agentequeaprende realiza capacitação em
Primeiros Socorros

Ins�tuto da Criança recebe
selo ONG Transparente
O Ins�tuto da Criança recebeu o selo ONG
Transparente, concedido pelo Ins�tuto
Doar. O selo tem como obje�vo atestar a
transparência de informações através da
web. Após pesquisas e levantamentos com
diversas ONGs, 10 critérios foram u�lizados,
tais como: página de Facebook, página de
contato, página de doação, missão, projetos
e ações, área geográﬁca, estatuto, diretoria
e conselho, relatório anuais e demostrações
contábeis.
“As organizações que obtém o Selo
Transparente são muito especiais. Elas se
esforçaram em mostrar a qualquer visitante
de sua página web não só quem são, mas seus
números, seus objetivos, seu time. Mais do
que nunca precisamos de ONGs como estas:
transparentes em seus atos, focadas em suas
missões“, revela Marcelo Straviz – Fundador
do Ins�tuto Doar.

Qualquer pessoa pode, eventualmente, passar por situações de emergência por mo�vos de
lesões, acidentes ou condições de saúde, seja em casa ou no trabalho. É nesse momento que
entra a importância de ter conhecimento em Primeiros Socorros. Para que possamos prestar um
socorro de emergência correto e eﬁciente, precisamos dominar as técnicas de primeiros socorros.
Pensando nisso, o Ins�tuto da Criança realizou, no dia 10 de abril, mais uma edição do projeto
#agentequeaprende, no SindRio – centro do Rio de Janeiro, com o tema Capacitação em Primeiros
Socorros. A a�vidade foi oferecida pela Target Consultoria e conduzida pelo enfermeiro Ricardo
Carvalho, tanto com a parte teórica, quanto prá�ca. Além de capacitar proﬁssionais com noções
básicas de Primeiros Socorros, o encontro também levou informação sobre a vigência da Lei
13.722/18 que torna obrigatória em estabelecimentos de ensino e atendimento infan�l públicos e
privados em todo território nacional a ﬁm de prevenir mortes acidentais de crianças nestes espaços.

Cariocas são convidados a “adotar uma mãe” em
campanha do Shopping Tijuca
A Campanha Adote uma Mãe, realizada pelo
Shopping Tijuca, no dia 25 de abril, teve como
obje�vo levar carinho e atenção aos idosos
em Casas de Repouso. A inicia�va convidou
a todos para ouvir histórias, dar atenção e
dividir sorrisos. O shopping, em parceria com
o Ins�tuto da Criança, preparou uma grande
surpresa, convidando a levarem os ﬁlhos para
esse encontro de gerações cercado de afeto.

Vale destacar ainda que o Ins�tuto da Criança
está entre as ONGs mais cur�das do Brasil e,
por isso, adquiriu o selo ONGs mais cur�das,
também concedido pelo Ins�tuto Doar.
Atualmente, são 128.000 fãs no Facebook.

Os oito voluntários passaram por uma breve
orientação inicial e, em seguida, foram
levados para o restaurante Quinta da Boa
Vista, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Confira os resultados da Campanha de Páscoa
A Páscoa é uma das datas comemora�vas mais importantes do Mundo Ocidental. O Ins�tuto da
Criança – IC, em sua missão de ar�cular ações sociais, mobilizou diversos parceiros a ﬁm de
proporcionar um domingo de Páscoa mais feliz. Com a campanha, ﬁnalizada no dia 12 de abril, 20
ins�tuições da rede do IC, no Rio de Janeiro, foram contempladas, arrecadando 1.204 doações de
chocolate.
Ovos/barras de chocolate e caixas de bombons foram doados por diversas pessoas �sicas e pelas
seguintes empresas: BQ Escritórios, Externato Santo Antônio, SulAmérica, IPNET Soluções, Naturgy,
Banco Modal, Synchro e Makro Atacadista S/A.

“O prazer de fazer o bem é maior do que recebê-lo.”
Epicuro
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