
Com o lema “A temperatura cai, a solidariedade aumenta”, a Campanha do Agasalho do Instituto 
da Criança – IC convida a todos a doarem peças novas ou usadas em bom estado para crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade social das instituições que fazem parte da rede do IC. 

Doe: Roupas, luvas, toucas, meias, cachecóis, lençóis, cobertores e edredons.

Como fazer: escolha itens que estejam em bom estado e possam ser usados por outras pessoas. Não 
doe roupas sujas, rasgadas ou manchadas.

As doações podem ser entregues até o dia 05/07, de 10 às 17h, na sede do Instituto da Criança: Rua 
Faro, 80, anexo 2º andar – Jardim Botânico – Rio de Janeiro/RJ.
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Um programa voltado à estruturação e 
aprimoramento da gestão das organizações 
da sociedade civil por meio da realização 
de capacitações com prática de atividades. 
Assim é o GIS – Gestão da Inteligência 
Social, um dos programas próprios do 
Instituto da Criança – IC. De 2016 a 2019, 
o Lar Santa Catarina, organização localizada 
em Petrópolis, região serrana do Rio de 
Janeiro, recebeu a iniciativa.

Em decorrência da suspensão, no final de 
2016, do pagamento dos valores mensais 
referente ao convênio estabelecido entre 
o Estado do Rio de Janeiro e o Lar Santa 
Catarina, colocando a instituição em grave 
crise financeira, o Lar procurou auxílio 
do Instituto da Criança, que formou um 
grupo multidisciplinar de voluntários para 
atuar no desenvolvimento e melhoria de 
práticas organizacionais da instituição 
com vistas à sua autogovernabilidade e 
autossustentabilidade.

“A verdadeira solidariedade começa onde não se espera nada em troca.”

O seminário “Cruzada da Adoção” reuniu, no dia 21 de maio, em Brasília, deputados, senadores, 
autoridades e representantes da sociedade civil com o objetivo de discutir uma nova política para 
adoção tardia no Brasil. A deputada Flordelis, idealizadora do encontro e conhecida por ser a mãe de 
55 filhos, fez um relato emocionante sobre a relevância do tema e contou um pouco de sua trajetória 
de vida. Pedro Werneck, CEO do Instituto da Criança, foi um dos palestrantes.

Antoine De Saint Exupery

O Instituto da Criança – IC – promove a 
Campanha Renda Solidária, uma iniciativa que 
destina recursos às instituições que atendem 
pessoas em vulnerabilidade social através do 
direcionamento de parte do Imposto de Renda 
devido por pessoas físicas ou jurídicas. Pela 
primeira vez, a iniciativa foi realizada no primeiro 
semestre, durante o período da declaração do 
IR. Ao contrário dos outros anos, neste período, 
apenas pessoas físicas que fizeram a declaração 
completa e tinham imposto devido puderam 
fazer a doação. Com isso, o IC arrecadou o 
valor de R$ 9.222,45 através da adesão de três 
doadores.  

A doação, por sua vez, foi destinada ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Petrópolis, 
na região serrana do Rio de Janeiro. Assim, foi direcionada para a Associação Espaço Educativo São 
Charbel, onde o IC possui parceria. A organização atende, em média, 100 famílias com encontros de 
formação, trabalho de voluntariado e oficina de costura, com o objetivo de promover a integração.

Vale lembrar que em 2018, o Instituto da Criança captou, por esta iniciativa, o valor de R$ 2.045.513,97, 
o que corresponde 52% a mais em comparação à 2017. A quantia foi captada por meio de incentivo 
fiscal de empresas, como Rede D´Or São Luiz, Consigaz e Austral, além de pessoas físicas.


