
CORRÊAS

Esse ano a associação completará 20 

anos e, para marcar esse ano tão 

especial, modernizamos nosso logotipo. 

Voltamos a incluir a palavra RENOVAR - 

nome original da associação - e que 

expressa perfeitamente o trabalho que 

desenvolvemos. Estamos planejando um 

grande evento, possivelmente em 

outubro, mês da fundação. Ainda não 

temos nada definido, mas contamos com 

o apoio e presença de todos os colabora-

dores que tem acompanhado nossa tra-

jetória ao longo desses anos.

Renovar completa 20 anos em outubro

20
ANOS

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

ENTRADAS

Doações Pessoas Físicas e Associados (*) 73.565,07
Doações Pessoas Jurídicas (*) 54.166,51
Patrocínio e Parceria 66.037,00
Total  193.768,58

SAÍDAS
Apoio ao Assistido (*) 55.053,17
Despesas Financeiras  2.964,94
Despesas Operacionais 108.520,80
Imobilizado 490,00
Impostos e Taxas 1.757,06
Manutenção e Reparos 1.155,00
Total  169.940,97

* Estes valores incluem alimentos doados a associação.

Academia Master  l  Açougue Belo Vale l Alunos da Professora Luciana do Colégio Alaor 
de Itaipava l  Adriana Alves de Carvalho l  Associação Saúde Criança l  Centro Espírita 
de Umbanda Tenda de Oxóssi  l  Cestex Supermercado  l  Claudete e Margarete Dias l 
Cleuza Elena Candole  l  Denisi Amâncio l  Eliane Licht & Amigos l  Elizabeth Varejão 
l Erictel Telecom l Flavia Favero (Soc. de Hotelaria do Estado do RJ) l Jaqueline & 
Marco Rocha (Correas Sustentável)  l  Luiz Carlos Gomes  l  Maria Iara da Costa  l  
Margarida Caris  l  Mercadinho Correas l Nadar Academia l  Neuza Barbosa  l  O 
Boticário l Oftalmo Clínica de Petrópolis  l   Martins (de Correas)  l  Papai Panificadora
Noel (José Antônio Damasceno) l  Pe. Denis de Souza Bispo (Paróquia de Nogueira) l 
Plano Vital Assistência Funerária  l  Plastemb Embalagens  l  Regina Barragat & Amigos  
l Rodrigo Holderbaum l  Ruan Zanata de Miranda Ramos  l  Sport Free  l  Sorveteria 
Kaibem de Correas  l  SuperSerra Supermercado  l  Wilson Santos Barros 
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O Renovar Saúde Criança é uma organização sem fins lucrativos e sem filiação política 

ou religiosa que trabalha para reestruturar e promover a autossustentação das famílias de crianças 

em grande vulnerabilidade social, provenientes do Hospital Alcides Carneiro.

Em novembro passado, nossa equipe 

lançou uma campanha pioneira na 

cidade – “Mostre que seu Leão tem 

coração”. O objetivo da campanha era  

arrecadar doações através do Imposto de 

Renda devido por pessoas físicas ou 

jurídicas. 

Destinar parte do Imposto de Renda a 

projetos sociais é uma prática bastante 

comum no Exterior, mas ainda pouco 

utilizada no Brasil, até mesmo por 

desinformação da população que 

desconhece a lei que permite que 

doações realizadas para o FUNCRIA, por 

exemplo, sejam descontadas do Imposto 

de Renda. E, o mais interessante é a 

possibilidade de posteriormente direcio-

nar a doação para uma instituição da 

confiança de cada um. 

Nesse sentido, a equipe da associa-

ção saiu às ruas de Itaipava num sábado 

de novembro, vestida com a camiseta da 

campanha e distribuindo folhetos 

informativos impressos especificamente 

para promover esse modo prático de 

contribuir com o desenvolvimento do 

nosso trabalho e que – literalmente – não 

custa nada!

A panfletagem também serviu para 

divulgar que a associação completará 20 

anos em outubro próximo quando pro-

moverá um grande evento.

Campanha gera panfletagem em Itaipava 
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Através de uma ação articulada entre 

o Instituto da Criança e a Rede D´Or São 

Luiz, nossa associação conseguiu finan-

ciamento para um projeto que irá bene-

ficiar diretamente a até 50 crianças ao 

longo de 10 meses. A verba foi destinada 

ao FUNCRIA através da doação de parte 

do Imposto de Renda da Rede D´Or, uma 

rede de hospitais que possui 36 unidades 

espalhadas entre o Rio de Janeiro, São 

Paulo, Pernambuco e Distrito Federal.

Grande rede de hospitais financia projeto 
Nossa equipe ficou muito orgulhosa 

por contar com a confiança dessa con-

ceituada empresa do setor da saúde que 

direcionou sua doação para o Renovar e 

mais outras 3 associações. Esperamos 

que essa iniciativa estimule outras ins-

tituições a seguirem esse exemplo. 

Quem sabe no próximo ano, não consiga-

mos que alguma empresa daqui mesmo 

de Petrópolis, também destine parte do 

seu imposto devido para o Renovar ?

As datas comemorativas ao longo do 

ano são motivo de mobilização da nossa 

equipe que sempre se esmera para 

oferecer festas bem divertidas.

Em 2017, as crianças vibraram com 

as esculturas de balões e tatuagens 

feitas pela Jéssica W. de Azevedo, psi-

copedagoga e animadora infantil do Gru-

po Faz de Conta na festinha de Dia das 

Crianças. Para o Natal, foi promovido um 

grande almoço de confraternização no 

Nossas festas deixam lembranças 
Salão da Paróquia de Nogueira, onde as 

crianças se esbaldaram num parquinho e 

com a distribuição de presentes feitas por 

um afetuoso Papai Noel.

Já em 2018, promovemos uma Festa 

de Páscoa onde as crianças, além de se 

deliciarem com as guloseimas servidas, 

se divertiram muito com a brincadeira, 

proposta pelas profissionais do atendi-

mento, de se fantasiarem de Coelhinho 

da Páscoa através de pinturas e orelhas. 

Nossa nutricionista Monique Boechat 

tem se desdobrado para criar palestras 

que além de prender a atenção das mães 

assistidas também consiga convencê-

las a adotarem hábitos de alimentação 

mais saudáveis. Em palestra recente, 

por exemplo, Monique apresentou as 

porções de sal e de óleo contidos no 

famoso e adorado pelas crianças, 

Macarrão Instantâneo. Para desmistifi-

car a praticidade desse alimento, um 

verdadeiro vilão da alimentação saudá-

vel, ela sugeriu a substituição pelo 

Cabelinho de Anjo que também fica 

pronto em poucos minutos.

Palestras 
sobre Nutrição

Noutra palestra, Monique promoveu 

uma pequena degustação que serviu 

para ilustrar como é possível utilizar 

todas as partes dos alimentos e preparar 

pratos nutritivos e saborosos. Para de-

fender a proposta de reaproveitamento 

integral dos alimentos, ela elegeu a abó-

bora e trouxe para as mães experimenta-

rem um aperitivo preparado com as 

sementes de abóbora, uma quiche feita 

com a casca e um doce resultado da 

polpa da abóbora. Nem é preciso dizer o 

quanto as mães adoraram essa palestra.

O Renovar conta com alguns colabo-

radores que nos apoiam regularmente 

doando artigos diversos. A Academia 

Master é uma delas, doando ao longo de 

todo ano latas de leite em pó,

Temos também O Boticário que 

sempre colabora com lembrancianhas 

em datas pontuais como recentemente 

no Dia da Mulher. 

Confira na coluna Agradecemos, ou-

tras empresas Amigas do Chiquinho.


