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“O empreendedor social é aquele que vê as desigualdades como todo mundo vê. Sente o mesmo
impulso para agir, como todos sentem. No entanto, prossegue adiante fazendo a diferença.”
Pedro Werneck

Presidente do Instituto da Criança
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1.1 Carta do Presidente

Prezados investidores, colaboradores, parceiros, voluntários e amigos,
“Fazer o bem” é um desejo comum a todos! A questão é apresentar opções eficazes, seguras e comprováveis que
viabilizem ações concretas para o engajamento da sociedade. Com o decorrer do tempo essa afirmação adquiriu
para nós um sentido claro que alimenta o modelo de negócio sobre o qual se constrói o Instituto da Criança.
Mais do que “fazer o bem”, é preciso atuar em um modelo factível e transparente que traduza em resultados a
vontade de realizar e de transformar. Um modelo que agregue pessoas motivadas e talentosas para a construção
de um mundo melhor, com muito trabalho, dedicação e, acima de tudo, humildade.
Foi com este espírito que, intensamente, vivemos 2011 e comemoramos diversas conquistas. Internamente, o
Instituto da Criança adquiriu importantes condições e características posicionando-se como uma plataforma
capaz de articular e interligar os interesses dos mais diversos atores da sociedade civil.
Ao longo do ano, vários acontecimentos fizeram com que está plataforma promovesse projetos e programas de
naturezas distintas para atender demandas sociais importantes. Com a tragédia provocada pelas fortes chuvas
na Região Serrana do Rio de Janeiro, o Instituto da Criança associou e mobilizou iniciativas assistenciais e de
desenvolvimento comunitário, tais como: projeto #minhaajudasuacasa – que viabilizou a entrega de 310 kits
domésticos para as famílias vítimas da tragédia – e o projeto Nosso Cuiabá – iniciando um empreendimento
visando a construção de 61 moradias no Vale do Cuiabá - Itaipava.
Paralelamente, consagramos o processo de identificação de projetos para patrocínio, realizado anualmente,
através da execução de um Edital. E também, presenciamos o crescimento consistente do setor interno de
consultoria em Voluntariado Empresarial.
No final de 2011, vivenciamos uma experiência emocionante durante o evento para lançar a campanha Every Child
a Champion visando ampliar a divulgação do Instituto da Criança, em Nova Iorque. Nessa ocasião, foi realizado
em parceria com uma renomada produtora brasileira, a Zazen Produções e com o patrocínio do ItauBBA, um
minidocumentário apresentando o Instituto da Criança, intitulado O Improvável não é Impossível.
No momento em que publicamos este balanço social, o mercado aponta novos sinais de expansão dentro de
um cenário repleto de desafios e oportunidades de crescimento. Cada vez mais, a sociedade civil volta suas
atenções para as questões sociais e, eventos como a Rio+20, entre outros, nos indicam o quanto tendem a
garantir a consolidação do nosso negócio.
Agradecemos a todos que, de algum modo, compartilharam nosso desejo de “fazer o bem” e contribuíram para
o nosso progresso.
Muito obrigado!

Pedro Werneck
Cofundador - Presidente do Instituto da Criança
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1.2 Sobre o Instituto da Criança
O QUE FAZEMOS
Em 2011, o Instituto da Criança patrocinou 11 projetos sociais, entre abrigos, creches, casas de assistência a
QUEM SOMOS

pessoas vítimas de paralisia cerebral e desenvolveu três Programas Educacionais: Espaço Cidadão, Hora da
Leitura e Pense Alto. Realizou ainda dois projetos de Desenvolvimento Comunitário: o #minhaajudasuacasa e

O Instituto da Criança é uma instituição do Terceiro Setor que exercita o conceito de Empreendedorismo Social.

o Nosso Cuiabá, além de outros programas especiais como: Operação Sorriso, Renda Solidária, Every Child a

Propõe-se a responder à questão recorrente sobre o que cada um pode fazer para contribuir com processos de

Champion e Programa Recolher.

transformação social e com o desenvolvimento sustentável.
Em 1994, o Instituto iniciou suas atividades de modo informal e, no decorrer desses anos, evoluiu e se consolidou
como uma OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - sem fins lucrativos. Apoia instituições
sociais existentes, realiza programas educacionais, atua como incubadora social para novos programas e
instituições, além de apoiar empresas no exercício da responsabilidade social no Rio de Janeiro e em São Paulo.

COMO FAZEMOS
• Captamos recursos junto a pessoas físicas e jurídicas através de doações permanentes e doações esporádicas;
• Promovemos e incentivamos a realização de eventos em prol do Instituto da Criança;

MISSÃO

• Captamos recursos no exterior através de uma ação permanente, chamada Children’s Call to Action
fornecendo incentivo fiscal aos doadores, iniciada em 2005 nos EUA, em parceria com a Brazil Foundation

Promover a sustentabilidade de projetos e obras sociais, oferecendo apoio administrativo, financeiro e

www.brazilfoundation.org, uma organização sediada em Nova Iorque, cuja missão é gerar recursos para os

encaminhamento jurídico.

programas que promovem mudança social no Brasil;

Com isso, pretende contribuir para o desenvolvimento humano, social e econômico de crianças, adolescentes

• Acompanhamento periódico de todos os processos em Reunião Social, aberta ao público, com a presença de

e suas famílias transformando a realidade em que vivem.

parceiros, financiadores, lideranças comunitárias, voluntários e empreendedores sociais.

VISÃO

TRANSPARÊNCIA
Todas as ações são realizadas com absoluta transparência, com auditoria anual pela PricewaterhouseCoopers,

Ser agente de mudança para a construção de uma sociedade igualitária, através do respeito à cidadania e do

por meio de relatórios no site, no qual o investidor pode conferir a gestão dos recursos. O Instituto da Criança

aprimoramento da qualidade de vida de todos.

também é certificado pela Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça.

OBJETIVOS
• Formar cidadãos e integrá-los à sociedade;
• Oferecer as bases necessárias para facilitar o acesso à educação;
• Conscientizar a sociedade da importância da igualdade de oportunidades;
• Incentivar empresas a investir na área social;

• Fortalecer o papel de agentes de transformação da cultura dos participantes da rede do Instituto, objetivando

HISTÓRICO
O Instituto da Criança foi fundado oficialmente em 1998 pelos irmãos Pedro e Carlos Werneck que, desde 1994,
junto a um grupo de amigos, já organizavam ações de apoio a projetos voltados a crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social. Após alguns anos de atividade, o Instituto da Criança optou por aprimorar
o apoio dado às instituições, inicialmente de cunho assistencialista, para uma forma mais eficaz de integração
à sociedade e geração de oportunidades para crianças, jovens e adultos.

uma nova atitude frente às questões sociais;
• Promover práticas de sustentabilidade.
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1.3 Onde Atuamos

Os irmãos Pedro e Carlos Werneck iniciam, informalmente, iniciativas de cunho social em benefício de pessoas
físicas, após conhecerem a história da família Flordelis.

1998
O Instituto da Criança é fundado por Pedro e Carlos Werneck, juntamente com o apoio de um grupo de 50
amigos, tornando-se uma instituição que exercita o conceito de empreendedorismo social.

2000
O Instituto da Criança iniciou um aprimoramento de sua metodologia passando a promover, de forma cada
vez mais eficaz, a integração e o desenvolvimento por meio do incentivo às lideranças comunitárias. Através
do investimento em líderes comunitários e de orientações para aperfeiçoar a gestão dos projetos, novas
oportunidades de progresso são geradas, beneficiando assim, diversas crianças, jovens e adultos que viviam
em uma situação de vulnerabilidade social.

R

io de Janeiro: Em funcionamento desde 1998, nosso escritório
central e a maior parte dos projetos apoiados estão localizados

no Rio de Janeiro. Contamos ainda com a ajuda de colaboradores e
voluntários de outras localidades do Brasil.

2004
O Instituto da Criança implementou o primeiro programa educacional do seu portfólio de atividades: o Espaço
Cidadão.

O Instituto da Criança inicia parceria com a Brazil Foundation, uma organização norte-americana que apoia
projetos sociais no Brasil.

S

2008

cumprimento de nossa missão, não mais exclusivamente no Rio de

2005

ão Paulo: Em 2006, ampliamos nossa rede de apoiadores e
voluntários, o que permitiu a abertura do Instituto da Criança

através do apoio a duas instituições nesta cidade, mobilizando o

Com a crescente demanda das empresas pela busca de ações em Responsabilidade Social Corporativa e, com
o objetivo de compartilhar os resultados e multiplicar as transformações sociais, o Instituto da Criança criou o
Programa de Cotas.

Janeiro. Atualmente, contamos com um escritório e equipe local.

Neste mesmo ano, são introduzidos mais dois programas educacionais no portfólio de atividades do Instituto:
Hora da Leitura e Pense Alto. Além disso Pedro Werneck, presidente do Instituto, passa a trabalhar integralmente
na instituição.

2009
Neste ano, o Instituto da Criança ampliou sua atuação através de uma nova área oferecendo serviços de
consultoria a empresas para a prática do Investimento Social Privado e da Responsabilidade Social Corporativa.
Também foi o ano que concluiu-se a construção e doou-se a nova sede do Lar Santa Catarina, em Petrópolis.

2010
O Instituto da Criança passou a selecionar, acompanhar e mensurar os projetos desenvolvidos, tendo assim uma
visão do início, meio e fim de cada processo. Em dezembro deste mesmo ano e com o objetivo de promover o
empreendedorismo social, o Instituto passou a oferecer os serviços de assessoria e consultoria em Voluntariado
Empresarial.

N

ova Iorque: Um importante passo para alcançarmos nossa
missão de transformar vidas foi dado em outubro de 2005. O

Instituto da Criança realizou um evento para 60 pessoas em Nova
Iorque e lançou o Children’s Call to Action, que posteriormente foi
intitulado de Every Child a Champion , uma campanha para arrecadar
fundos destinados aos projetos apoiados pelo Instituto no Brasil.

2011
Iniciando a atuação com projetos assistenciais, o Instituto une esforços com um grupo de voluntários que bus
cava formalizar ações voltadas às vítimas das enchentes da Região Serrana do Rio: o #minhaajudasuacasa e o
Nosso Cuiabá.
É desta forma, com espírito empreendedor, transparência e muita articulação social, que o Instituto da Criança
tem construído sua trajetória, trilhando caminhos impossíveis junto àqueles que andam sós, avançando, assim,
em busca de um mundo mais justo.
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Cotistas

1.5 Programa de Cotas

Cotistas Diamante, Ouro, Prata e Bronze

C

As seguintes empresas participam como cotistas Diamante, Ouro, Prata e Bronze.

riado em 2009, o Programa de Cotas do Instituto da Criança tem o objetivo de atender a crescente
demanda no meio empresarial pela prática da Responsabilidade Social Corporativa.

Nos últimos anos, com o aumento na expectativa por parte dos sócios, consumidores, funcionários e
fornecedores, além das demais partes interessadas no negócio, as empresas passaram a considerar
em suas estratégias e ações empresariais a inserção do chamado lucro social.

Diamante

Para o Instituto da Criança, a implementação do Programa de Cotas significou a conquista da estabilidade
de arrecadação financeira mensal, o que trouxe mais segurança à sua operação, ampliando de forma
expressiva suas ações sociais.
Através do Programa de Cotas, o Instituto da Criança compartilha seus resultados sociais e sua reputação
com as empresas parceiras, integrantes do grupo de Cotistas. Desta maneira, torna-se uma resposta
efetiva a todas as empresas que desejam investir em Responsabilidade Social, de forma simples, ágil
e eficiente.

Ouro

Prata
COTISTA

INVESTIMENTO MENSAL

Diamante

R$ 15.000,00

Ouro

R$ 10.000,00

Prata

R$ 5.000,00

Bronze

R$ 1.000,00

Bronze

Mantenedor
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2. Projetos
Patrocinados
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2.1 Projeto

Minha Casa
Casa
Minha
Lar Santa Catarina | Petrópolis - RJ

O

Projeto “Minha Casa” teve como objetivo acolher em caráter de abrigo, 35 crianças, adolescentes e jovens com
deficiência física e/ou mental em situação de vulnerabilidade social encaminhados por órgãos competentes a fim de
garantir os direitos básicos: cidadania, saúde, educação e lazer. O Projeto contribuiu para o resgate social e da dignidade de
cada um dos acolhidos através da garantia dos direitos básicos conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente.

INSTITUIÇÃO
O Lar Santa Catarina atende em regime de abrigo, crianças e adolescentes
com deficiência física e mental. A instituição iniciou suas atividades em 1995
e fica localizada na cidade de Petrópolis, região serrana do Estado do Rio de
Janeiro. A maioria dos usuários não possui família, sendo encaminhados pelo
Poder Público ao Lar Santa Catarina que, através de infraestrutura adequada
e tratamento especializado, garante todos os cuidados necessários ao seu
bem estar.

APOIO DO INSTITUTO DA CRIANÇA
Desde 1996, os fundadores do Instituto da Criança apoiam o Lar Santa
Catarina, fornecendo recursos financeiros e materiais, suporte administrativo,
encaminhamento jurídico e apresentando a instituição para empresas e pessoas dispostas a contribuir. Ao longo desses
anos, o Instituto da Criança também obteve recursos para o Lar Santa Catarina, através da Campanha Renda Solidária, que
é realizada com o intuito de motivar pessoas físicas e jurídicas a utilizarem recursos que seriam destinados ao pagamento
do Imposto de Renda para financiar projetos sociais por meio do FUNCRIA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente para Infância e Adolescência. Em 2004, o Instituto da Criança investiu na aquisição de um terreno e mobilizou
recursos para construção da nova sede do Lar Santa Catarina, que foi concluída em 2009.

RESULTADOS
• Realização das seguintes atividades: enfermagem, fisioterapia, serviço médico, serviço social, terapia ocupacional,
psicologia, nutrição e recreação.
• Encaminhamento dos usuários para rede de atendimento: Saúde Mental, Secretaria Estadual de Assistência Social e
Direitos Humanos.
Apoiado há:
• Inclusão escolar dos acolhidos.
• Conquista de novos parceiros.
• Obtenção de recursos junto à empresa Aliança do Brasil.
• Estruturação e capacitação da equipe técnica.
• Construção de sala na área externa para desenvolvimento de novos projetos junto à comunidade.
• Campanha Renda Solidária que arrecadou R$ 495.550,00 para o FUNCRIA, recurso que, em parte, foi aplicado nos
projetos da instituição em 2012.
• Renovação dos Convênios com a FIA e a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.
• Participação nas reuniões mensais do CMAS, CMDCA e CMDPPD com o objetivo de participar e acompanhar as políticas
públicas de assistência social voltadas para infância, adolescência e deficientes no município.

DEPOIMENTOS
“O Instituto da Criança tem uma participação
significativa na história do Lar Santa Catarina. Vivemos
constantes dificuldades e desafios, especialmente
pelas características do nosso trabalho. Se, no entanto,
temos conseguido realizar a nossa missão, superando
os obstáculos e tendo resultados e grandes conquistas,
isso tudo tem acontecido especialmente pela parceria
com o Instituto da Criança.”
Fernanda Ávilla
Presidente do Lar Santa Catarina
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“Gostaria de agradecer em nome das crianças e
dos funcionários do Lar Santa Catarina o carinho e
dedicação que o Instituto da Criança sempre teve
conosco. Graças ao Instituto da Criança, o Lar
conseguiu conquistar uma sede própria e totalmente
adaptada, proporcionando melhores condições de vida
para as nossas crianças bem como melhores condições
de trabalho a toda nossa equipe”.
Carla Stumpf
Supervisora do Lar Santa Catarina
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2.2 Projeto

Reciclagem Social
Social
Reciclagem
Instituto Recicla Vida | Itaipava - RJ

2.3 Projeto

Aprendendo aa Viver
Viver
Aprendendo

www.reciclavida.org.br

Instituto Vida Real | Parque Maré - RJ

O

Projeto “Reciclagem Social” teve como objetivo oferecer cursos de informática, inglês, atividades esportivas, balé e
orientação de saúde preventiva e cidadania, visando fortalecer o vínculo familiar, promover o desenvolvimento social,
convívio social e elevação da autoestima de 220 crianças e adolescentes com faixa etária de 6 a 17 anos.
INSTITUIÇÃO
Em 2008, o Instituto Recicla Vida iniciou suas atividades com o apoio do Instituto da
Criança, em seu propósito de incubadora social e, desde então, a instituição desenvolve
iniciativas sociais em Itaipava, distrito de Petrópolis, região serrana do Estado do Rio
de Janeiro. Atualmente, a instituição oferece atividades em duas áreas distintas: a
primeira composta por projetos socioeducativos para crianças e adolescentes de 6 a
17 anos, onde são oferecidos cursos de informática, inglês e atividades esportivas. A
segunda área é constituída de cursos profissionalizantes, promovendo a geração de
renda para jovens e adultos, divididos nos seguintes módulos: cabelereiro, manicure,
depilação, massoterapia, hotelaria e costura.

APOIO DO INSTITUTO DA CRIANÇA
Através da articulação do Instituto da Criança, o Instituto Recicla Vida recebeu uma
expressiva quantidade de doações de roupas, alimentos, materiais de limpeza,
colchões, eletrodomésticos e uma variedade de itens que foram distribuídos aos
desalojados na ocasião da enchente ocorrida em janeiro de 2011. Houve também a
doação de computadores e de máquinas de costura, além de diversos itens utilizados
pelas crianças e adolescentes nas atividades esportivas. O trabalho do Instituto da
Criança oportunizou ainda a realização de eventos e campanhas beneficentes com a
finalidade de captar recursos. Buscou também aproximar parceiros da rede hoteleira
da região, objetivando consolidar novos apoios na execução do curso de formação profissional nesse setor. Além disso,
subsidiou recurso integral para aquisição da sede que está em processo judicial por conta de questões relativas ao antigo
proprietário; investiu em reformas nas instalações atingidas pela enchente e, através da Campanha Renda Solidária, destinou
recursos por meio do FUNCRIA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para os projetos da instituição.
RESULTADOS

Apoiado há:

• Realização das oficinas de esportes, balé, informática e inglês.
• 240 atendimentos mensais nas atividades socioeducativas.
• Estimulação do desenvolvimento bio-psico-social dos usuários.
• Redução dos índices de repetência.
• Aumento da qualificação de jovens e inserção no mercado de trabalho.
• Implementação de novas oficinas e cursos: cabeleireiro profissional e auxiliar, marketing, gestão de negócios, corte e costura, entre outros.

www.institutovidareal.org.br

O

Projeto “Aprendendo a Viver” teve como objetivo promover a inclusão social de 90 crianças e adolescentes, na faixa
etária de 12 a 17 anos, através da realização de atividades socioeducativas e de cunho profissionalizante. A instituição
oferece oportunidades de aprendizado por meio de aulas de reforço escolar, laboratório de informática, oficinas artísticas
e profissionalizantes (artesanato, serigrafia e grafite) visando o bom rendimento acadêmico dos jovens e a geração de
trabalho e renda.

INSTITUIÇÃO
O Instituto Vida Real foi criado em 2005, com a articulação do Instituto da Criança
que atuou como incubadora social. A instituição desenvolve projetos que atendem
jovens em situação de vulnerabilidade social residentes nas comunidades do
Complexo da Maré. O Vida Real se constitui num espaço de formação, capacitação
técnica e socialização, que objetiva desenvolver programas e ações que articulem
o domínio técnico a uma formação humana com vistas e amplia as possibilidades
profissionais e sociais dos jovens, assim como potencializa sua capacidade criativa.
Além disso, desenvolve um trabalho com as famílias desses jovens visando dar
sustentação ao processo de desenvolvimento integral dos mesmos.

APOIO DO INSTITUTO DA CRIANÇA
Desde a sua fundação, o Instituto Vida Real recebe apoio financeiro e administrativo do Instituto da Criança, que também
oferece suporte na elaboração e implementação dos projetos. Além disso, realiza a doação de itens materiais, campanhas
e eventos para captação de recursos e articulação de novos parceiros. Possibilitou ainda a realização de atividades externas,
como passeios a museus, teatro, praia, sítio, permitindo a aquisição de capital cultural. Realizou também o Programa
Espaço Cidadão.

RESULTADOS
• Realização de oficinas de artesanato, informática, reforço escolar, grafite, serigrafia, terapia comunitária, desenho e música.
• 67% dos usuários estão sendo atendidos pela equipe psicossocial.
• 78% dos usuários apresentaram melhoria no rendimento escolar e social.
• Realização de passeios.
• Realização de exposição das obras dos alunos no Museu da Maré, no Metrô, na Supervia da Central do Brasil e no Instituto
Vida Real.
Apoiado há:
• Conquista de novos parceiros: Infraero, UFRJ, FIRJAN, LAMSA e Peixe Urbano.
• Realização de reformas na cozinha, biblioteca e na sala de informática.
• Início dos Projetos: “Cozinha Brasil”, “Vira Vida” e “Fábrica de Biblioteca”.
• Aprovação da instituição pelo FIA – Fundação para a Infância e Adolescência.

DEPOIMENTOS

• Ampliação do quadro de funcionários e manutenção da equipe.
• Compra do terreno e reconstrução do espaço físico após as enchentes que ocorreram.
• Novas instalações, como a sala de balé e os novos computadores da sala de informática.

DEPOIMENTOS
“Para o Instituto Recicla Vida é muito importante e
prazeroso ter como parceiro o Instituto da Criança.
Contar com esse apoio tem sido essencial para a
sequência do trabalho desenvolvido. Em 2011, foi
com o suporte dado pelo Instituto da Criança que
reconstruímos 90% do que foi avariado com a enchente.”

“Minha filha frequenta o Recicla há alguns anos e só
tenho coisas boas a dizer. Ela está mais esforçada na
escola, mais obediente e isso me deixa muito feliz.
Gostaria de agradecer a todos que colaboraram pelo
carinho e atenção aos nossos filhos. Tenham certeza
que vocês estão ajudando a fazer a diferença nas
nossas vidas.”

Daniel Coutinho
Aux. Administrativo - Instituto Recicla Vida

Margarida dos Santos
Mãe de aluna do Instituto Recicla Vida
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“Acreditamos que todo trabalho bem sucedido é fruto de muita fé, persistência
e força de vontade. Agradecemos ao Instituto da Criança pela colaboração
e dedicação que tem dispensado ao Instituto Vida Real e reconhecemos que
sem essa colaboração, nada disso seria possível.”
Camila Santos
Coordenadora Pedagógica
“Quero agradecer ao Instituto da Criança por ajudar o Vida Real, incentivando
os meus filhos a se dedicarem mais aos estudos e saírem da rua, que é a
minha maior preocupação.”
Doralice Santos de Souza
Mãe de alunos do Instituto Vida Real

Balanço Social 2011 - Instituto da Criança
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2.5 Projeto

2.4 Projeto

Som da
da Vila
Vila
Som
Associacão Francisca Nubiana | São João de Meriti - RJ

Criança Saudável,
Saudável, Criança
Criança Feliz
Feliz
Criança
www.aefranciscanubiana.org.br

O

“Som da Vila” teve como objetivo fundamental oportunizar a 40 crianças e adolescentes de 7 a 14 anos o acesso e
o desenvolvimento da arte e da cultura por meio do uso de instrumentos musicais, da voz e da escolha de músicas
culturais. Desta forma, há novas possibilidades de lazer, cultura, educação e formação, contribuindo com o desenvolvimento
da cidadania e a inclusão social.

Casa da Criança Lar São José | São João de Meriti - RJ

www.larsaojose.org.br

O

Projeto “Criança Saudável, Criança Feliz” ofereceu acompanhamento médico-pediátrico e psicológico a 200 crianças
atendidas pela instituição. Este acompanhamento foi extensivo a seus familiares e a profissionais que atuaram
diretamente com essas crianças, levando em consideração a situação de saúde e as demandas psicológicas, através de
atendimentos individuais ou em grupo, de acordo com a necessidade.

INSTITUIÇÃO
A Casa da Criança Lar São José é uma instituição filantrópica que, desde 1964,
atua na promoção da educação infantil. Localizada no município de São João
de Meriti/RJ, a instituição atende, em horário integral, 200 crianças na faixa
etária de 04 meses a 06 anos oriundos de famílias de baixa renda. Sua missão
é acolher, cuidar e educar para a responsabilidade, solidariedade e cidadania,
bem como preparar para a vida. Além das atividades pedagógicas, o Lar São José
oferece também assistência periódica às famílias, com a doação de alimentos e
outros donativos. O Lar tem como objetivo o desenvolvimento integral de cada
criança, complementando a ação da família.

INSTITUIÇÃO
A Associação Educacional Francisca Nubiana da Silva atua desde 1992 na
promoção da educação infantil e na garantia de direitos sociais. Em 2011,
atendeu em sua escola, 220 crianças na faixa etária de 3 a 6 anos de idade,
oriundas de famílias de baixa renda de oito comunidades no município de
São João de Meriti, região Metropolitana da Baixada Fluminense. Além do
atendimento às crianças, a Associação desenvolve outras iniciativas sociais
como o “Balcão de Direitos”, Projeto “Lendo e Navegando”, Projeto “Som da
Vila”, Projeto “Saúde da Mulher”, “Proerd” e “Brinquedoteca”.

APOIO DO INSTITUTO DA CRIANÇA
APOIO DO INSTITUTO DA CRIANÇA
Desde 2007, o Instituto da Criança apoia financeira e administrativamente a Associação Educacional Francisca Nubiana da
Silva. Em 2006, através da articulação do Instituto da Criança, a Associação Francisca Nubiana encontrou parceiros para
construção do telhado do prédio da escola de educação infantil. Em 2007, o Instituto da Criança articulou parceiros para
realizar a construção de novos banheiros e da brinquedoteca. Desde 2009, o Instituto da Criança contribui com a doação de
recursos para aquisição de materiais e mão-de-obra para construção de uma nova sala para a assistente social e reformas
dos banheiros masculino, feminino e infantil da instituição. Em 2011 os investimentos prosseguiram viabilizando uma
série de melhorias na fachada e demais áreas. Além disso, concluiu a captação de doação de instrumentos musicais para
o projeto e, finalmente, promoveu o Programa Espaço Cidadão.

RESULTADOS
• Aumento em 50% na quantidade de crianças e adolescentes atendidas no Projeto.
• Realização de oficinas de música, canto e cidadania.
• Realização de apresentações do Som da Vila em Igrejas, Câmara Municipal, Instituto da Criança, IBM, Brasilcap e La Estampa.
• Melhoria nos níveis de agressividade, sociabilidade, atenção e concentração.
• Contribuição para melhoria do desempenho escolar.
Apoiado há:
• Contribuição para aquisição de valores de cidadania.
• Elevação dos índices de participação dos pais.
• Estimulação do desenvolvimento bio-psico-social dos usuários.
• Realização de passeios.

Desde 2002, o Instituto da Criança contribui com o Lar São José por meio de apoio financeiro, orientação administrativa e,
também, pela realização de eventos e campanhas beneficentes para captação de recursos e de novos parceiros. Através do
trabalho do Instituto da Criança e da articulação de sua rede social, o Lar São José alcançou diversas conquistas, entre elas,
a melhoria da alimentação das crianças; o fornecimento de medicamentos para as famílias; a criação da brinquedoteca e a
aquisição de novos livros para a biblioteca infantil. O Instituto da Criança viabilizou ainda a realização do Programa Espaço
Cidadão, a promoção de eventos na instituição e passeios. Além disso, incentivou a participação em editais e cursos visando
promover a sustentabilidade da instituição. Direcionou também o encaminhamento de voluntários.

RESULTADOS

• Auxílio aos profissionais que lidam no cotidiano das crianças gerando a reflexão acerca do seu fazer profissional.
• Realização de palestras e orientações sobre medidas básicas de higiene, alimentação adequada, uso de medicamentos,
verificação de vacinas, peso e correção das distorções quanto à desnutrição e sobrepeso ou obesidade, ministradas por
responsáveis e profissionais.
• Controle, tratamento e diminuição nos números de doenças infecciosas e infectocontagiosas inerentes a idade.
• Diminuição de 50% da desnutrição infantil.
• O setor de Psicologia ofereceu atendimentos junto aos familiares para fins de orientações e encaminhamentos.
• Assessoria direta aos profissionais no que diz respeito ao cuidado as crianças.
Apoiado há:
• Melhorias na relação creche – família – comunidade.
• 1.426 atendimentos realizados no setor de Pediatria.
• 300 atendimentos realizados no setor de Psicologia.
• Realização de passeios.

DEPOIMENTOS
DEPOIMENTOS
“Após assistir as crianças em um lindo espetáculo, me fez
pensar que podemos ter esperança, ou melhor, a certeza
de que os nossos pequenos tem um lugar nesse mundo.
Nós fomos presenteados com este projeto. Os sinceros
agradecimentos a todas as pessoas que se empenharam
para que esse projeto continue acontecendo com êxito
e progresso”.
Cleide de Andrade
Mãe de aluno
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“A parceria do Instituto da Criança com a AEFNS permite
que nosso serviço social contribua para prevenção
de situações de ruptura dos vínculos familiares e
comunitários, favorece o desenvolvimento da autonomia
das pessoas e colabora com a prática da cidadania entre
os jovens.”
Leila dos Santos Chaves
Assistente Social

“Primeiramente, poderíamos elencar o compromisso do Instituo da Criança com as instituições que priorizam o
atendimento aos mais vulneráveis e em risco social e, consequentemente, sua fidelidade ao propor uma parceria
séria e digna de confiança. Essa parceria está possibilitando a melhoria na qualidade de vida dos nossos usuários,
que com o empenho e responsabilidade do Instituto da Criança, tenderão a ser cidadãos mais saudáveis.”
Gilmara de Melo e Silva
Assistente Social
“A Casa da Criança Lar São José é uma creche confiável, uma das melhores da região e uma das mais completas:
com fonoaudióloga, pediatra, psicóloga, assistente social, enfermeira, orientadora educacional e orientadora
pedagógica. A creche se preocupa com o desenvolvimento integral da criança.”
Erika Tavares dos Passos
Mãe de aluno e funcionária
Balanço Social 2011 - Instituto da Criança
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2.6 Projeto

Cia. Folclórica
Folclórica Brincantes
Brincantes
Cia.
Espaço Logos de Cidadania Consciente | Tijuca - RJ

O

Projeto “Cia. Folclórica Brincantes” tem como objetivo promover a cidadania pela arte através da divulgação e valorização
das manifestações populares, buscado o reconhecimento de nossa formação histórica, social, cultural a partir dos diferentes
povos, valorizando a diversidade como o resultado da miscigenação das nações no intercâmbio dos hábitos, costumes e tradições,
reafirmando nossa identidade e nosso lugar no mundo. O projeto atendeu 35 crianças e adolescentes de 11 a 17 anos.

INSTITUIÇÃO
O Espaço Logos de Cidadania Consciente é uma instituição beneficente e sem
fins lucrativos, localizada no bairro da Tijuca/RJ. A instituição vem desde a sua
criação, em 1997, realizando um trabalho nas áreas de educação, saúde e cultura,
trocando experiências e envolvendo a população local para uma participação ativa
no processo de organização e desenvolvimento da região. A instituição oferece
atendimento socioeducativo e tem como pilar central desenvolver ações que
contribuam para a solidificação de valores sociais e a prática da cidadania nas
crianças, adolescentes e em suas famílias.

APOIO DO INSTITUTO DA CRIANÇA
O apoio do Instituto da Criança teve início em 2011 com a aprovação do patrocínio
do Projeto “Cia. Folclórica Brincantes” no 1º Edital de Projetos. Além do apoio
financeiro para execução do projeto, realizou também campanhas e doações extras que possibilitaram a compra de itens
necessários a manutenção das atividades. O Instituto da Criança viabilizou ainda atividades culturais para assistir peças teatrais
e filmes.

RESULTADOS
• Realização de atividades de dança e percussão.
• Realização da Exposição Cultural da Escravidão à Abolição no SESC Tijuca e em escolas da prefeitura.
• Parceria com o Curso de Artes Cênicas da UFRJ para produção de figurinos para o espetáculo final.
• Parceria com o curso de Artes Cênicas da UFF para desenvolver textos, imagens e cenário para o espetáculo final “O Segredo
das Raízes”,
Apoiado há:
• Apresentação do espetáculo “O Segredo das Raízes” no Centro Cultural Marista.
• Estimulação do desenvolvimento biopsicossocial dos usuários.
• Melhoria nos níveis de agressividade, sociabilidade, atenção e concentração.
• Contribuição para melhoria do desempenho escolar e para aquisição de valores de cidadania.
• Redução dos índices de repetência.
• Realização de passeios.

DEPOIMENTOS
“Para uma organização pequena como o Logos, comprometida 100%
com a qualidade do trabalho oferecido a sua clientela e não com a
quantidade, ter o Instituto da Criança como parceiro foi uma grande
conquista e motivo de muito orgulho.”
Vera Lúcia Harouche
Presidente do Espaço Logos

“A Cia. Folclórica Brincantes foi uma ótima oportunidade de
conhecimento para mim. Aprendi muitas coisas que não sabia e nem
imaginava que existia. A Cia. Folclórica me deu a oportunidade de ter
uma imensa aula de história e espero ter a mesma oportunidade este
ano, podendo aprender cada vez mais coisas novas.”
Patricia Maria de Amorim
13 anos - Participante da Cia.
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2.7 Projeto

Baú dos
dos Sonhos
Sonhos
Baú
Projeto Efraim | Mesquita - Rio de Janeiro - RJ

O

Projeto “Baú de Sonhos” atende 75 crianças e adolescentes de 4 a 16 em oficinas de leitura, balé, capoeira e karatê. O
projeto teve como objetivo a construção da cidadania e a inclusão social por meio da cultura, diminuindo as deficiências
sociais que atingem a criança em situação de risco social.

INSTITUIÇÃO
Com sede em Mesquita, o Projeto Efraim foi fundado em 1998. Inicialmente,
trabalhou com jovens dependentes químicos, apoio familiar e distribuição de
cestas básicas. Desde 2002, começou o trabalho direcionado a crianças de 1 a
6 anos e, atualmente, atende 74 usuários em horário integral. Dentro da creche
e escola, realizam-se diversas atividades educacionais e reforço escolar para os
maiores de 7 anos. Crianças oriundas de famílias de baixa renda da comunidade
de Mesquita recebem atendimento psicológico e nutricional.

APOIO DO INSTITUTO DA CRIANÇA
O apoio do Instituto da Criança teve início em 2011 com a aprovação do Projeto “Baú dos Sonhos” no 1º Edital de Projetos.
Além do apoio financeiro e administrativo para execução do projeto, realizou também campanhas para arrecadar doações
necessárias para complementação das atividades. Além disso, divulgou informações sobre editais e cursos visando promover
a sustentabilidade da instituição. O Instituto da Criança viabilizou ainda a ida ao teatro e outros passeios.

RESULTADOS
• Realização das seguintes oficinas: leitura, reforço escolar, balé, capoeira e karatê.
• Início da reforma na sala de balé.
• Aumento de 50% na aquisição e fluência da leitura.
• Melhoria no rendimento escolar das crianças e adolescentes participantes do projeto.
• Aumento da participação dos pais no convívio com as crianças atendidas.
• Conquista de novas parcerias.
• Aumento de 40% do número de crianças e adolescentes atendidas pelo projeto.
• Compra dos uniformes, adequação do espaço físico para realização das atividades e melhoria na alimentação.
• Melhoria nos níveis de agressividade, sociabilidade, atenção e concentração.
• Realização de passeios: teatro, circo e Centro Cultural Banco do Brasil.

Apoiado há:

DEPOIMENTOS
“Houve melhora muito significativa nas notas e no comportamento
de cada um dos meus filhos. Agradeço ao Instituto da Criança por
ter acreditado e apoiado o Projeto Baú dos Sonhos”.
Geovana Monteiro Pascoal
Mãe de alunos do Projeto

“Foram realizadas grandes mudanças estruturais e interpessoais em
nossa instituição graças às transformações que o Instituto da Criança
realizou em nossa comunidade. Tenho imenso prazer em falar que
eu e nossa instituição fazemos parte dessa grande rede solidária
que é o Instituto da Criança. Muito obrigada a todos os empresários,
doadores, voluntários e funcionários, pois sem eles não poderíamos
realizar tantos projetos sociais”
Lidia Rangel
Coordenadora de Projetos
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2.8 Projetos

Escola de
de Mães
Mães Adolescentes
Adolescentes ee PreservArte
PreservArte
Escola
Associação Nascente Pequena | Guapimirim - RJ

www.nascentepequena.org

2.9 Projeto

Dançando Para
Para Educar
Educar
Dançando
Ser Alzira de Aleluia | Vidigal - RJ

N

O

INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO

A Associação Cultural Nascente Pequena é uma entidade sem fins lucrativos,
fundada em 1987, em Guapimirim. A instituição presta inúmeros serviços à
comunidade no âmbito cultural e profissionalizante através de atividades e
cursos variados. Sua missão é contribuir para o fortalecimento da cidadania,
através de cursos, oficinas e projetos que atendam crianças, jovens, mulheres
e chefes de família, tendo como ponto central de atuação o resgate de valores
culturais e a defesa do meio ambiente.

O Centro de Formação Profissional Alzira de Aleluia iniciou suas atividades em 2003 e,
através de seus projetos socioeducativos, procura aprimorar a qualidade de vida dos
moradores do Vidigal. A instituição trabalha junto à comunidade promovendo uma
consciência cidadã e privilegiando a formação profissional, educacional, desportiva
e cultural, através de espaços de reflexão, autonomia e fortalecimento. Seu lema é:
Servir, Educar, Recomeçar - SER.

APOIO DO INSTITUTO DA CRIANÇA

O apoio do Instituto da Criança teve início há 4 anos, de modo informal, com a
realização de doações diversas. Em 2011, houve a aprovação do projeto “Dançando
para Educar” no 1º Edital de Projetos. Além do apoio financeiro e administrativo para execução do projeto, realizou também
campanhas para arrecadar doações necessárias para complementação das atividades e para captação de novos parceiros.
Além disso, divulgou informações sobre editais e cursos, visando promover a sustentabilidade da instituição, além de realizar
o encaminhamento de voluntários. O Instituto da Criança viabilizou ainda a realização de passeios e apresentações do balé
fora da instituição. Houve também a realização do Programa Espaço Cidadão, visando a formação dos pais da comunidade.

o primeiro semestre, foi realizado o Projeto “Escola de Mães Adolescentes – Educando com Responsabilidade”, que teve
como objetivo atender 50 adolescentes de 13 a 18 anos, grávidas ou que já eram mães, procurando ajudá-las a exercer
suas funções na família e na sociedade, para assumirem a maternidade de forma
responsável. No segundo semestre, foi realizado o “Projeto PreservArte”, que
teve como objetivo incentivar a busca pela arte, literatura e cultura por meio
de oficinas de teatro voltadas a 25 crianças e adolescentes de 11 a 18 anos.

APOIO DO INSTITUTO DA CRIANÇA

Desde 2006, o Instituto da Criança oferece apoio financeiro para compra de material pedagógico e administrativo. Realiza
também campanhas e eventos para arrecadar doações necessárias a manutenção das atividades. De 2007 a 2010, o Instituto
da Criança assumiu o patrocínio do Projeto “Fênix – Descobrindo Novas Competências”. No primeiro semestre de 2011,
passou a patrocinar o Projeto “Escola de Mães Adolescentes” e a partir do segundo semestre, o Projeto “PreservArte”. O
Instituto da Criança viabilizou ainda a ida ao teatro e a realização do Programa Espaço Cidadão, visando a melhor formação
dos pais da comunidade.

RESULTADOS
• No Projeto “Escola de Mães Adolescentes” foram realizadas oficinas de lógica, relações interpessoais, cidadania,
desenvolvimento infantil e arte.
• Criação da Oficina de Recreação que atendeu 12 bebês.
• Realização de palestras e passeios.
• No Projeto “PreservArte” foram concluídas oficinas de interpretação, criação de roteiro, figurino e cenário, som e luz e
produção.
Apoiado há:
• Elevação dos índices de aprovação dos alunos e de participação dos pais.
• Realização do Auto de Natal no Centro Cultural de Guapimirim.
• Mudança para nova sede no centro de Guapimirim.
• Realização dos projetos: “Escola de Pais – Fortalecendo Elos Familiares”, “Guapimirim em Foco” e “Maquinetando fazendo
Arte com Máquinas”.
• Participação no CMDCA, no Conselho de Erradicação do Trabalho Infantil e no Conselho Municipal da Mulher.
• Realização de encontros e cerimônia de encerramento de 3 turmas do Espaço Cidadão.
• Desenvolvimento de novas metodologias e estratégias visando o aprimoramento das atividades e qualificação da equipe.
• Parceria com a Secretaria de Cultura do RJ e com a TVerde.

DEPOIMENTOS
“Desde o primeiro momento que comecei a participar das
reuniões do Instituto da Criança, ficou claro que a proposta
da instituição está em sintonia plena com a conduta dos
responsáveis. Percebi também que há um olhar bem
plural, à altura da dimensão da questão, que se expressa
na presença de diversos atores, cada um focando um
determinado aspecto de um desafio tão complexo. Creio
que se há uma palavra capaz de expressar o trabalho que
o Instituto da Criança realiza esta é generosidade.”
Paulo Sérgio Martins
Vice-presidente da ACNP
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projeto “Dançando para Educar” ofereceu a cultura do balé clássico para 50 crianças e adolescentes de 4 a 15 anos. O
projeto teve como objetivo criar oportunidades para que meninas de baixa renda tivessem acesso a esta modalidade
de dança, buscando romper a barreira do perfil físico considerado padrão, proporcionando a aquisição de uma consciência
crítica. A partir dessa inclusão, estas têm a oportunidade de desenvolverem alguns quesitos fundamentais para o aprendizado
do balé: apreciar a beleza, leveza, disciplina, conhecimento corporal, passos, postura e coreografias.

“Fazer parte do Projeto “Escola de Mães Adolescentes”
foi uma oportunidade única porque nós, adolescentes,
quando engravidamos somos sempre julgadas e nunca
temos a oportunidade de ter pessoas para nos auxiliar
e orientar como lidar com essa situação. Quero prestar
meus agradecimentos ao Instituto da Criança pela
oportunidade fornecida. Estou muito contente porque
me tornei uma pessoa melhor.”
Adriele Andrade das Chagas
Aluna da Instituição

RESULTADOS
• Além da dança, foram trabalhados: coordenação motora ampla, tônus muscular, equilíbrio e cidadania.
• Realização de apresentações em eventos internos e externos.
• Ampliação do número de turmas, atendendo mais 45 alunas.
• Melhoria nos níveis de agressividade, sociabilidade, atenção e concentração.
• Contribuição para melhoria do desempenho escolar.
• Contribuição para aquisição de valores de cidadania.
• Estimulação do desenvolvimento bio-psico-social dos usuários.
• Realização de parceria com a FIRJAN para realização do curso de inglês.
• Início de novas atividades: Cursos “Cuidador de Idosos’’e “Cuidar para Reconciliar”, futebol para meninas e vôlei.
• Criação das redes sociais da instituição: Flickr, Facebook, Twitter, YouTube e Blog.

Apoiado há:

DEPOIMENTOS
“Ter a oportunidade de nosso projeto ser apoiado pelo Instituto da Criança
ajudou muito a nossa instituição a se organizar administrativamente.
Fico muito grata ao Instituto por ajudar a comunidade do Vidigal a ter
mais acesso a cultura e cidadania.”
Profª. Quenia de Alleluia
Psicóloga do Ser Alzira de Aleluia

“Há 4 anos, a ONG Ser Alzira de Alleluia tem sido beneficiada com
doações de brinquedos, alimentos e material escolar doados pelo
Instituto da Criança. Desde 2011, estamos recebendo patrocínio do
nosso projeto e podemos manter nossa professora de balé e fornecer
uniformes para nossas alunas. Muito obrigada ao Instituto pela ajuda.”
Elma Alleluia
Presidente do Ser Alzira de Aleluia
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2.11 Projetos

2.10 Projeto

OrientandoPequenos
PequenosGigantes
GiganteseePalavras
Palavrasdo
doAmanhã
Amanhã
Orientando

Educar para
para Transformar
Transformar
Educar

Associação Nossa Turma | São Paulo - SP

www.abrigoreviver.org

Abrigo Reviver | São Paulo - SP

O

Projeto “Educar para Transformar” teve como objetivo atender 40 crianças de 0 a 17 anos, promovendo atividades
artísticas e culturais de cunho lúdico e pedagógico, que apoiem o desenvolvimento de crianças e adolescentes moradores
do Abrigo, priorizando a expressão verbal e corporal, socialização, raciocínio lógico e abstrato, afetividade, despertando-os
para o pleno exercício da cidadania e harmonioso convívio social. A possibilidade de desenvolver estas múltiplas atividades
permitirá aptidões para a vida afetiva, familiar, comunitária e produtiva, garantindo o pleno exercício da cidadania e o
protagonismo social e individual.

INSTITUIÇÃO
O Abrigo Reviver foi fundado em 1988 e acolhe provisoriamente, 40 crianças
e adolescentes, de 0 a 18 anos, cujos direitos básicos tenham sido violados
ou ameaçados, proporcionando assistência, proteção e cuidados essenciais. O
objetivo do trabalho desenvolvido pela instituição é formar cidadãos conscientes
de seus direitos e deveres, capazes de exercer, de forma plena, sua cidadania.
Sempre que possível, o Abrigo busca a aproximação e reintegração das crianças
em suas famílias biológicas.

O

Projeto “Orientando Pequenos Gigantes” teve como objetivo a contratação de uma psicóloga para atendimento
das crianças, especialmente àquelas com problemas de comportamento e desenvolvimento. Já o Projeto “Palavras
do Amanhã” realizou a contratação de uma fonoaudióloga para atendimento das crianças, especialmente àquelas com
problemas de desenvolvimento da linguagem oral. Tais profissionais foram fundamentais para ajudar e orientar o trabalho
da instituição com as crianças na primeira infância.

INSTITUIÇÃO
A Associação de Apoio à Infância e Adolescência Nossa Turma está localizada
nas instalações da CEAGESP e foi criada em 1998 pela direção, em conjunto
com os permissionários e outros voluntários. O público-alvo dos projetos da
Associação Nossa Turma são crianças e adolescentes em situação de risco social,
moradores das comunidades: Favela da Linha, Favela do Nove e nos prédios
do Cingapura. A instituição oferece atividades socioeducativas, como educação
infantil, reforço escolar, esportes e, também, atua como núcleo comunitário,
desenvolvendo projetos de alfabetização de adultos, inclusão digital, cursos
profissionalizantes e atendimento em saúde.

APOIO DO INSTITUTO DA CRIANÇA

APOIO DO INSTITUTO DA CRIANÇA
Desde 2006, o Instituto da Criança oferece apoio financeiro e administrativo ao Abrigo Reviver. Em 2008, houve o
financiamento da reforma de parte do prédio da instituição. Em 2010, aproximou a empresa PDG, o que viabilizou o início
de uma reforma estrutural e a construção de novos espaços para a instituição.
Apoiado há:

RESULTADOS
• Realização da reforma do prédio do Abrigo II em parceria com a empresa PDG.
• Redução do deficit orçamentário.
• Ampliação das reinserções dos atendidos em suas famílias de origem ou substitutas.
• Aproximação de novas empresas e pessoas físicas dispostas a contribuir para o desenvolvimento da instituição.
• Estimulação do desenvolvimento biopsicossocial dos usuários.
• Melhoria no rendimento escolar das crianças e adolescentes participantes do projeto.
• Melhoria nos níveis de agressividade, sociabilidade, atenção e concentração.
• Contribuição para aquisição de valores de cidadania.
• Desenvolvimento de novas metodologias e estratégias visando o aprimoramento das atividades e qualificação da equipe.
• Realização de passeios.

DEPOIMENTOS

www.associacaonossaturma.com

Desde 2008, o Instituto da Criança é parceiro da Associação Nossa Turma com
a realização do Programa Espaço Cidadão. Em 2009 e 2010, o Instituto da Criança contribuiu para preparar o material
institucional e de captação de recursos, além da elaboração do projeto e organização da documentação necessária para
o Edital do CEAGESP, o principal patrocinador da instituição. Além disso, realizou doações financeiras e não financeiras,
tanto próprias como de parceiros. Destaca-se também as parcerias trazidas pelo Instituto da Criança. Em 2011, foi possível
montar a sala de informática com o apoio de um empresário apresentado pelo Instituto da Criança.

RESULTADOS

Apoiado há:

• Realização de atendimentos e orientações psicológicas e fonoaudiológicas a crianças, pais e educadores.
• Estimulação do desenvolvimento biopsicossocial dos usuários.
• Melhoria nos níveis de agressividade, sociabilidade, atenção e concentração.
• Contribuição para melhoria do desempenho escolar e para aquisição de valores de cidadania.
• Realização de Convênio com a Fundação Abrinq que possibilitou a compra de mobiliário para salas e implantação da
brinquedoteca e do novo refeitório.
• Organização geral da cozinha e do refeitório com a doação recebida de novos equipamentos e utensílios.
• Troca do forro do prédio principal, onde ficam as salas de aula, refeitório, cozinha, pintura das paredes do refeitório e
parte das salas de aula.
• Início do funcionamento da sala de informática com 13 computadores.
• Fechamento de novas parcerias e patrocínios: USP, Faculdade São Camilo, Metalúrgica Atlas, Agro Comercial Campo
Vitória, Itaueiras, LCM Mídia, Rotary, UBS Alto da Lapa, Banco de Alimentos e Escola do Sabor.
• Realização de capacitações e treinamentos para educadores.
• Realização de passeios, visitas e eventos culturais: “Redescobrindo o Centro”, Parque Villa Lobos, Instituto Butantã e
Prédio dos Correios.
• Realização de apresentação da Orquestra do maestro Dario Arruda e Sarau para os pais, Mostra de Artes para comunidade
e amistosos de futebol para os alunos.

DEPOIMENTOS

“Sonho que se sonha junto, é realidade. Talvez esta seja a
melhor forma de retratar a relação do Instituto da Criança com
o Abrigo Reviver. O Instituto da Criança, com seu perfil de
orientar às instituições a realizarem melhor seu trabalho e com
sua admirável rede de relacionamentos, trouxe para o Abrigo
a empresa PDG para uma grande reforma. O Abrigo Reviver
agradece a existência deste vínculo iniciado com o Instituto da
Criança e espera que ele não somente permaneça, mas seja
fortalecido pela confiança recíproca que existe entre as duas
instituições, bem como a vontade férrea de que em parceria
possamos dar nossa contribuição à sociedade atual”
Humberto Antonio Lodovico
Diretor do Abrigo Reviver
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“Nos últimos anos, o apoio do Instituto da Criança tem
sido fundamental para a Associação Nossa Turma. Em
2011, graças ao convênio com o Instituto, podemos
contratar uma psicóloga e uma fonoaudióloga, profissionais
fundamentais para nos ajudar e orientar no trabalho com
as crianças na primeira infância. Destacamos também as
parcerias trazidas pelo Instituto da Criança: conseguimos,
finalmente, montar nossa sala de informática com o apoio
permanente do empresário Milton Goldfarb, apresentado
pelo Instituto da Criança, e colocá-la em funcionamento,
com toda infraestrutura necessária, graças a este apoio.”

“Nossa psicóloga foi uma benção para a Nossa
Turma. Em seu primeiro dia de trabalho, um dos
nossos alunos mais problemáticos pulou o muro
e fugiu. No mesmo dia, ela conversou com ele e
nunca mais ele fugiu. Sua atitude também melhorou
muito em sala de aula. Nossa fonoaudióloga faz
também um trabalho muito importante. Destaco
um aluno do maternal que falava muito pouco e
era difícil compreendê-lo. Hoje, ele está muito
mais desenvolto e falante, um ótimo avanço em
pouco tempo.”

Luciana Marcondes Pazzini
Diretora Administrativa/Financeira da Instituição

Thaís Alves Maciel
Auxiliar de Classe
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3. Programas
Educacionais
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3.1 Programa

Espaço Cidadão
O

programa Espaço Cidadão foi idealizado com a participação de alguns colaboradores do Instituto da Criança ao se perceber
que os projetos sociais de atendimento direto ao público infantil não eram suficientes para garantir o desenvolvimento
pleno das crianças, uma vez que a maioria delas não possuía um ambiente favorável e acolhedor em suas próprias casas.
Surgiu então, a proposta de informar e formar seus responsáveis, promovendo a inclusão social das famílias a que pertencem.
Assim, em 2004, com o auxílio de uma equipe multidisciplinar, o Instituto da Criança iniciou o programa Espaço Cidadão,
atendendo pais e responsáveis. Em 2009, o programa foi ampliado e passou a desenvolver encontros dirigidos também ao
público jovem.
O objetivo do programa é aprimorar a qualidade de vida de famílias, em situação de
risco social, através da promoção de sete encontros que permitem aos participantes
discutir e refletir sobre temas que afetam seu cotidiano e suas relações pessoais.
Os temas abordados durante os encontros são: família e convivência; economia
doméstica; eu e a comunidade; planejamento familiar; cidadania; educação
ambiental; saúde e bem-estar; empreendedorismo, entre outros.
Os encontros propiciados pelo Espaço Cidadão estimulam a tomada de consciência e
contribuem para o resgate da cidadania. Além disso, os pais e jovens que participam
do programa tornam-se multiplicadores desses conceitos e valores, atuando como
agentes de transformação da comunidade.

RESULTADOS
Realizado há:

• Atendimento a 1.512 pessoas.
• Aumento de 25% no número de pessoas atendidas pelo Programa.
• Atendimento de mais 9 novas comunidades.
• Aumento da quantidade de voluntários.

• Realização de encaminhamentos para atendimento especializado a mulheres em situação de violência doméstica;
• Realização de encaminhamentos a crianças e jovens com necessidade de apoio psicopedagógico e neurológico.
• Realização de encaminhamentos jurídicos.
• Realização de encaminhamentos a Balcão de Empregos.
• Realização de encaminhamentos a Programas de Planejamento Familiar (Ligadura e Vasectomia).
• Realização de encaminhamentos a Programas de Prevenção ao uso de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas.
• Realização de encaminhamentos a Secretaria de Ação Social.
• Realização de encaminhamento a rede de proteção da criança/adolescente (Conselho Tutelar, Delegacia da Mulher e do Menor).

DEPOIMENTOS
“Em 2011, o Programa Espaço Cidadão capacitou 1512 pessoas
que vivem em situação de risco social, promovendo: reflexão,
tomada de consciência e transformação com alguma melhora na
qualidade de vida das pessoas atendidas. Houve mais integração
e muito aprendizado dos voluntários que mantiveram contato
direto com realidades de vida diferentes das que vivenciam,
facilitando troca de experiências e crescimento pessoal”
Professor Edione Cabral
Coordenador do Programa Espaço Cidadão
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“As aulas foram muito importantes, pois esclareceu
dúvidas que há anos eu tinha sobre vários assuntos
e fez com que a gente refletisse. Os exemplos dados
pelos professores foram muito bons para mim”

Aluno da Comunidade do Vidigal
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3.3 Programa

3.2 Programa

Hora da
da Leitura
Leitura
Hora

Pense Alto

O

I

Programa Hora da Leitura foi idealizado por Priscila Mendes, profissional do setor financeiro, que utilizou
o Instituto da Criança como incubadora social para colocar em prática o seu propósito de estimular as
crianças de comunidades de baixa renda a adquirir o hábito da leitura. Assim, em 2008, deu-se início a parceria.
A f i l o s o f i a d o P ro g ra m a é p ro m o ve r a “ l e i t u ra co m p ra ze r ”,
transmitindo emoção no ato de ler e aproximando a criança do livro.
Desse modo, pretende-se despertar o prazer do leitor para que nele
surja o desejo pela leitura e que o mantenha por toda sua vida.
A equipe é formada por jovens estagiárias que exercem o papel de
mediadoras, contribuindo para a geração de empregos, seguindo uma
metodologia própria. As mediações são oferecidas a grupos de até 15
alunos em salas previamente preparadas, dentro das escolas públicas.
O Programa é inspirado na história da vida do Dr. José Mindlin,
empresário, bibliófilo e imortal da Academia Brasileira de Letras. Grande
incentivador da leitura, Dr. Mindlin sempre defendeu a ideia de que “não basta alfabetizar é preciso ensinar a ler”.

Patrocinado por:

niciado em 2008, o programa Pense Alto foi idealizado pelo empresário e voluntário Rodrigo Goecks, que vislumbrou
a possibilidade de crescimento profissional de jovens na área de vendas. O Instituto da Criança exerceu o papel de
incubadora social e, em conjunto, o programa foi lançado visando à profissionalização de jovens de 18 a 25 anos em situação
de risco social, abrindo portas para o ingresso no mercado formal de trabalho ou para realização de um negócio próprio.
Totalmente gratuito, o Pense Alto oferece aos jovens um curso de formação profissional nas áreas de vendas,
atendimento e call center. Além disso possibilita diversos incentivos, que garantem a participação dos jovens, como:
auxílios alimentação e transporte, doação de cestas de alimentos, além de premiações para os alunos que se destacam.
O curso profissionalizante é desenvolvido em três etapas: Ciclo Básico com
disciplinas de matemática, português e inteligência emocional, que nivela
e promove o embasamento para os demais ciclos e fortalece a autoestima
dos jovens; Ciclo de Manutenção - com atividades de leitura e aulas de
relações humanas, para estimular o hábito de ler e resgatar a cidadania; Ciclo
Específico - com conteúdo sobre administração, marketing, informática, postura
pessoal, vendas, call center e atendimento, que contribui para a compreensão
sobre a dinâmica de mercado e capacita para atuação na área comercial.
O Pense Alto gera grande impacto na vida dos jovens e também de suas
famílias, pois representa uma possibilidade de mudança de sua história,
buscando a concretização de um futuro onde tenham novas oportunidades,
fazendo com que acreditem que é possível realizar sonhos e “vencer na vida”.

RESULTADOS
• Parceria com sete escolas da rede pública de ensino no Estado do Rio de Janeiro.

RESULTADOS

• Realização de 10 salas de leitura no 1º semestre e quatro salas no 2º semestre.
• No 1º semestre, foram atendidos 1.175 leitores.
• No 2º semestre, foram atendidos 600 leitores.
• 302 leitores receberam o certificado de leitores mirins.
• Foram recebidos 4.194 livros em doação.
• Aprovação do Projeto no Edital HSBC Solidariedade.
• Desenvolvimento de novas metodologias e estratégias visando o aprimoramento
das atividades e qualificação da equipe.

Realizado há:

• Melhoria nos níveis de agressividade, sociabilidade, atenção e concentração.

• Implantação do Programa Pense Alto no IGEC - Instituto de Gestão e Comunicação.
• Planejamento de novas estratégias para ampliar os índices de empregabilidade dos alunos após a conclusão do curso.
• Capacitação de 30 jovens no programa.
Realizado há:
• Continuidade do patrocínio do Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre.
• Aumento da quantidade de voluntários.
• Encaminhamento de 100% dos alunos formados em 2011 para processos seletivos.
• Inserção de 70% dos alunos no mercado de trabalho.
• Desenvolvimento de novas metodologias e estratégias visando o aprimoramento das atividades e qualificação da equipe.
• Contribuição para melhoria do desempenho escolar e para aquisição de valores de cidadania.
• Conquista de novos parceiros: IGEC e YENZAH.

• Contribuição para melhoria do desempenho escolar e para aquisição de valores de cidadania.

DEPOIMENTOS
DEPOIMENTOS
“A iniciativa privada atuando dentro da escola pública
e ajudando os estudantes a gostarem dos livros
infanto juvenis para criar o prazer em ler para a vida.
Ensinar a praticar a leitura, tendo prazer. Eu vejo um
Brasil diferente se uma geração inteira ler! Vamos
juntos na missão de formar leitores no longo prazo!”

“Eu acho o Hora da Leitura muito bom porque nós
aprendemos a ler melhor e a tia é muito boa. Ela
ajuda a escolher os livros e lê as histórias quando a
gente pede.”

Priscila Mendes
Coordenadora Voluntária do Programa Hora da
Leitura

Doralice
11 anos - CIEP 333 Cacilda Becker
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“É motivador ver essa garotada que, sem rumo, não
via oportunidades na vida. O Pense Alto ‘abre’ a
cabeça e descortina oportunidades para eles. Eles
passam a ver a vida de uma outra forma, visão esta
que aumenta a autoestima e empregabilidade. Esse
é um resultado pratico que vemos em todos eles!”

“Lecionar para esses jovens auxiliando-os na
busca de uma melhor colocação no mercado de
trabalho foi de uma aprendizagem sem igual. É
impossível conviver com tantas vidas, histórias e
singularidades e não aprender na medida exata
de ensinar”

Rodrigo Goecks
Coordenador Voluntário do Pense Alto

Mônica Alves
Professora de Português
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4.
4. Projetos
Projetos de
de
Desenvolvimento
Desenvolvimento
Comunitário
Comunitário

34 Balanço Social 2011 - Instituto da Criança

Balanço Social 2011 - Instituto da Criança

35

4.1 Projeto

#minhaajudasuacasa
#minhaajudasuacasa
www.minhaajudasuacasa.com.br

N

o início de 2011, nos sensibilizamos com a catástrofe que atingiu a região serrana do Estado do Rio de Janeiro. As
tempestades passaram, mas o impacto desta tragédia está instalado na vida de muitas pessoas. Com esforço da sociedade
civil, as ações de solidariedade se tornaram constantes e as perdas materiais estão sendo supridas.
De imediato, o Instituto da Criança promoveu uma campanha para arrecadar donativos e, graças ao auxílio de pessoas físicas
e jurídicas, obtivemos e encaminhamos inúmeros itens.
Posteriormente, ampliamos a ação formalizando uma parceria com o projeto #minhaajudasuacasa que teve início no Facebook
e em poucos dias já contava com mais de 8 mil adeptos, arrecadando mais de 650 toneladas de mantimentos compostos
por itens diversos e 100 mil litros d’água para os desabrigados da região serrana do Estado.
No decorrer da ação, conquistamos a adesão de diversas organizações e seus colaboradores, que se sensibilizaram com
o ocorrido e destinaram recursos financeiros para aquisição de “kits domésticos”, formado por diversos itens, tais como:
geladeira, fogão, máquina de lavar etc.

4.2 Projeto

Nosso Cuiabá
Cuiabá
Nosso
A

partir do primeiro semestre de 2011 foi integrado mais um projeto de empreendedorismo, o Nosso Cuiabá, idealizado
pelo empresário Sr. Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, junto à um grupo de empresários.

O projeto visa a construção de 61 moradias no Vale do Cuiabá, na região de Petrópolis (RJ), destinando-as às famílias vitimadas
pelas enchentes que atingiram, em janeiro de 2011, aquela localidade. Para a
realização deste empreendimento, foi doado um terreno com 54.000m² e projetouse um investimento de aproximadamente R$ 7 milhões para a construção das casas
e da infraestrutura necessária.
O projeto arquitetônico aprovado prevê a construção de moradias e unidades
comerciais, sendo que, até o momento, as primeiras 24 casas estão sendo erguidas
e serão concluídas no segundo semestre de 2012. Estima-se a finalização deste
empreendimento no decorrer de 2013.
O grande desafio é efetivamente construir tais casas, mas sempre atento às
circunstâncias sociais existentes no local, razão pela qual não estamos diante de um
simples empreendimento imobiliário, mas lutamos por construir algo maior, que
consiga resgatar o respeito à vida e à dignidade daqueles que foram atingidos pela tragédia.

Investimentos realizados até dezembro de 2011
Recursos Financeiros Pessoa Jurídica
Recursos Financeiros Pessoa Física

Captação Total de Recursos

RESULTADOS

Recursos Investidos

310 kits domésticos doados
• 310 famílias beneficiadas com “kits casa” – Valor aproximado de R$ 1.000.000,00 - Um milhão de reais
• 5.200 vacinas distribuídas
• 650 toneladas de mantimentos entregues
• Mais de 1.000 colchões doados
• R$ 8.270,00 doados em material para a reconstrução da padaria do distrito de Vieira
• R$ 9.264,00 doados em material para a reconstrução do Instituto Recicla Vida, em Madame Machado
• 4 máquinas de costura industrial doadas para alfaiates e costureiras voltarem a produzir - Valor de R$ 5.650,00
• 50 crianças do distrito de Vieira, região serrana, trazidas à cidade do Rio de Janeiro para assistir a peça “Os
•

Saldo Parcial/Recurso Aplicado
Rendimento de Aplicação

Saldo Total

R$ 1.960.452,72
R$ 152.104,00

R$ 2.112.556,72
R$ 701.494,35
R$ 1.411.062,37
R$ 69.275,50

R$ 1.480.337,87

EMPRESAS CONTRIBUINTES - 2011

Saltimbancos” e lanchar no fast food após o espetáculo

14 bicicletas doadas para crianças
• Campanha do Agasalho – 80 volumes arrecadados / 4 regiões atendidas
•

EMPRESAS CONTRIBUINTES - 2011
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Fotos: Alexander Landau, Marcelo Argolo, Hugo Brêttas e Arquivo
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5. Voluntariado
Empresarial
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5.

Voluntariado Empresarial
Empresarial
Voluntariado
10

ações
voluntárias

10

instituições
beneficiadas

450

1.013 2.525

voluntários

beneficiados

horas
voluntariadas

O

setor de Voluntariado Empresarial do Instituto da Criança assessora
empresas na mobilização de seus colaboradores para a realização de
ações voluntárias através da implementação e co-gestão de programas de
voluntariado corporativo. Utiliza metodologia participativa e colaborativa e
tem como meta buscar a constante atualização de seus materiais levando à
empresa atendida uma assessoria eficiente e de alta qualidade.
De acordo com a definição do Points of Light Institute, o Voluntariado
Empresarial é qualquer tipo de apoio formal ou organizado de uma Empresa
a colaboradores ou aposentados que desejam servir, voluntariamente, a uma
comunidade, com seu tempo e habilidade.
Ao longo de 2011, o Instituto da Criança realizou diversas ações voluntárias em
conjunto com grandes empresas, beneficiando diversas instituições e públicos.

EMPRESAS ATENDIDAS
Accenture, Brasilcap, Vale, entre outras empresas do ramo financeiro e turístico,
totalizando 6 empresas atendidas.

TIPOS DE AÇÕES
- Estrutural: reforma, construção, revitalização, pintura e limpeza.
- Cultural: eventos culturais, gincanas, festas de confraternização.
- Educacional: campanhas, palestras, atividades informativas e de prevenção.
- Ambiental: ações para preservação e proteção do meio ambiente.

PÚBLICOS BENEFICIADOS
Crianças, adolescentes, adultos e idosos.

INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS
Educandário Romão Duarte, Banco de Sangue SERUM, Lar Batista Pastor Antônio Soares, Casa Maternal Mello Mattos, Creche
Criar, Praia Vermelha, CCDIA - Centro de Desenvolvimento da Infância e da Adolescência, Amparo Thereza Christina, E.M. Pedro
Ernesto e INPAR - Instituto Presbiteriano Álvaro Reis de Assistência a Criança e ao Adolescente.

ALGUNS TIPOS DE SERVIÇOS
• Sensibilização de Voluntários: palestras de até 60 minutos abordando o tema voluntariado e cidadania ativa sensibilizando
o colaborador da sua contribuição através do seu papel de voluntário;
• Capacitação de Comitê Gestor: treinamento e mobilização de voluntários que auxiliarão a coordenação do Programa na
criação de ações e gestão;
• Pesquisas Diagnósticas: mapeamento do perfil de colaboradores que desejam ser voluntários, bem como os seus perfis /
habilidades para atuação voluntária;
• Acompanhamento de Grupos de Voluntariado – Grupo Focal: acompanhamento de grupos de voluntários para realização
de ações voluntárias.

42 Balanço Social 2011 - Instituto da Criança

Balanço Social 2011 - Instituto da Criança

43

6. Campanhas
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6.1 Campanha

Renda Solidária

Realizado há:

C

oncluímos o oitavo ano da Campanha Renda Solidária com um total captado de R$ 823.515,00 – oitocentos
e vinte e três mil e quinhentos e quinze reais. Esse valor será aplicado no decorrer de 2012 nos projetos das
instituições apoiadas pelo Instituto da Criança aprovados pelos CMDCA´s – Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - e que atendem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.
Nessa ação, o Instituto da Criança exerce o papel de incentivar empresas e pessoas físicas a fazerem uso da Lei
Federal 8.242 de 12 de Outubro de 1991 e Instruções Normativas SRF nº 258, 267 e 311 da Secretaria da Receita
Federal, que prevê a destinação de parte do Imposto de Renda devido aos Conselhos, municipal ou estadual,
ambos da Criança e do Adolescente, via o FIA - Fundação para a Infância e do Adolescente.
Em 2011, as empresas Brasilcap, Austral, Pargim, Lamsa, colaboradores das empresas BTG Pactual, Gerdau
e PDG, além de outras pessoas físicas contribuíram com a campanha. Os municípios atendidos foram Rio de
Janeiro, Petrópolis e São João de Meriti.

6.2 Campanha

Recolher

Realizado há:

O

Programa Recolher é o resultado da extensão da parceria entre a Associação Brasileira da Indústria de
Hotéis do Rio de Janeiro - ABIH-RJ e o Instituto da Criança, tendo como propósito recolher, de forma
ordenada, doações de hotéis cadastrados no programa, para distribuir à projetos sociais, também cadastrados,
de comunidades de baixa renda, bem como a formação de um estoque para atender prontamente eventuais
situações críticas de famílias vitimadas por catástrofes ambientais.
Em 2008, quando uma bem sucedida ação da ABIH-RJ arrecadou entre seus
associados quase 3 mil itens, entre roupas e mantimentos, em solidariedade
às vítimas das enchentes que ocorreram durante o carnaval da região
serrana do Rio. A entidade passou a cultivar a ideia da campanha, mas
somente a partir da parceria com o Instituto da Criança ele teve início.
O objetivo da campanha é criar mecanismos para manter uma atividade
constante direcionada às comunidades menos favorecidas e àqueles
em situação emergencial. A campanha já recebeu doações de diversos
empreendimentos associados e gerou projetos paralelos.

Histórico de Captação
do Renda Solidária

2003

R$ 21.500,00

2004

R$ 25.500,00

2005

Gráfico do Histórico
Histórico de Captação do Programa Recolher - 2011
R$ 1.800.000,00

R$ 1.600.000,00

DOADOR

VALOR ESTIMADO DOS ITENS

Hotéis Marina

R$ 3.370,67

Hotel Othon

R$ 6.300,00

Hotel Fasano

R$ 5.549,84

TOTAL

R$ 15.220,51

R$ 1.400.000,00

R$ 32.200,00

R$ 1.200.000,00

R$ 1.000.000,00

2006

R$ 651.816,82

R$ 800.000,00

R$ 600.000,00

2007

R$ 16.314,25

2008

R$ 410.950,00

2009

R$ 916.913,07

2010

R$ 1.636.283,21

2011

R$ 823.515,00

R$ 400.000,00

R$ 200.000,00

R$ -

R$ 21.500,00
2003

R$ 25.500,00
2004

R$ 32.200,00
2005

R$ 651.816,82
2006

R$ 16.314,25
2007

R$ 410.950,00
2008

R$ 916.913,07
2009

R$ 1.636.283,21
2010

R$ 823.515,00
2011

Total R$ 4.534.992,35

EMPRESAS CONTRIBUINTES
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6.3 Campanha

Every Child
Child aa Champion
Champion
Every

Realizado há:

E

m 2005, um importante passo para alcançarmos nossa missão de transformar vidas foi dado. Foi realizado
um evento para 60 pessoas em Nova Iorque e, com isso, foi lançado o CCTA - Children Call to Action, um
programa internacional para arrecadar fundos direcionados aos projetos desenvolvidos pelo Instituto da Criança.
O programa é conduzido em parceria com a Brazil Foundation - uma organização sediada em Nova Iorque cuja
missão é gerar recursos para os programas sociais no Brasil. Através dela, os doadores, em boa parte brasileiros
radicados nos EUA, fazem a doação, de forma legal, transparente e com direito a dedução de impostos, e esta,
por sua vez, encaminha por meios legais o recurso para o Instituto da Criança no Brasil.
Toda essa operação é organizada por um Comitê de Amigos do Instituto da Criança em Nova Iorque, que
destinam horas de seu tempo, promovem eventos, campanhas e reuniões periódicas para, mesmo longe do
seu país, oferecerem a sua contribuição para o desenvolvimento do Brasil, principalmente para a parcela mais
vulnerável da população.
Em novembro de 2011, o Instituto da Criança promoveu, na sala do cinema AMC Loews Lincoln Square 13, em
Nova Iorque um evento da pré-estreia do premiado filme Tropa de Elite 2, uma obra do renomado diretor José
Padilha, contando ainda com o patrocínio do Itaú BBA a fim de dar início a uma nova campanha: o Every Child a
Champion. Com isso, foi realizada a primeira exibição do trailer documentário “O Improvável não é Impossível”,
produzido pela Zazen Produções.

Histórico de Captação da Campanha
2005

US$ 11.000,00

2006

US$ 51.666,16

2007

US$ 27.434,00

2008

US$ 17.803,00

2009

US$ 5.101,23

2010

US$ 12.293,20

2011

US$ 128.410,18

TOTAL

US$ 253.707,77
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Projeto Sorrir
Sorrir
Projeto

Realizado há:

O

Projeto Sorrir foi elaborado e desenvolvido pelo Instituto da Criança
e teve como objetivo proporcionar momentos de descontração
durante o pré e pós cirúrgico para as crianças e jovens que participaram
da Operação Sorriso Brasil, visando minimizar os efeitos da internação
e cirurgia reconstrutiva. Para isso, foram distribuídos kits contendo
materiais lúdicos diversos.
Além disso, tendo em vista que estas crianças e adolescentes muitas
vezes são isolados e excluídos de oportunidades buscou-se, junto às
nossas instituições parceiras, disponibilizar cerca de 200 vagas em 25
atividades educativas, terapêuticas, culturais, esportivas e de lazer,
visando proporcionar um atendimento mais amplo e contínuo, que vá
além da cirurgia e acompanhamento médico.
O Instituto promoveu, ainda, através do Hotel Marina a disponibilização
de salas para as três reuniões de voluntários da Operação Sorriso.

OPERAÇÃO SORRISO DO BRASIL
A Operação Sorriso Brasil é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que oferece cirurgias reconstrutivas de
alto padrão para crianças que nasceram com deformidades faciais, tais como a fissura labiopalatina. Sua presença
se estende pelos Estados do Ceará, Pará, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Mato Grosso,
Goiás, Alagoas e Rio de Janeiro.

RESULTADOS

Vídeo Institucional do Instituto da Criança exibido no cinema AMC Loews
Lincoln Square 13, em Nova Iorque

Convite do evento

6.4

Esta foi a 3ª edição do programa cirúrgico no Rio de Janeiro e realizou 120 cirurgias corretivas gratuitas em crianças
portadoras de fissuras labiopalatinas entre 8 e 16 de agosto, no Hospital Universitário Pedro Ernesto. As cirurgias
foram realizadas entre 12 e 16 de agosto. Para pacientes que moram fora do Rio de Janeiro, foram oferecidos
hospedagem, transporte e alimentação, sem custo, após a triagem, com direito a um acompanhante. Na ocasião,
pacientes operados em 2009 também receberam o tratamento pós-operatório.

Da esquerda para direita: Pedro Werneck, presidente do Instituto; Luis Felipe
Corrêa, embaixador de Nova Iorque e José Padilha, diretor do filme Tropa de
Elite 2, na pré-estréia do filme
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7.
7. Campanhas
Campanhas
Sazonais
Sazonais
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Campanhas Sazonais
Sazonais
Campanhas
Ao longo de 2011, o Instituto da Criança realizou diversas campanhas. Com exceção da ação para a Região Serrana
na qual os itens foram entregues às vitimas do local no início do ano, as outras campanhas tiveram como objetivo
arrecadar itens para as instituições apoiadas e também para as outras instituições que fazem parte da nossa rede.

REGIÃO SERRANA

500 kg de alimentos não-perecíveis
13.000 garrafas d´água
1.800 produtos de higiene
3.000 peças de roupa
R$ 336.470,00 em recursos financeiros e materiais
1.000 doses de vacina contra a hepatite A
R$ 75.728,00 destinados ao projeto #minhaajudasuacasa

PÁSCOA

2.086 crianças atendidas
1.806 caixas de bombom
267 ovos de Páscoa arrecadados
20 instituições beneficiadas
35 caixas de bombom doadas diretamente para a instituição - Espaço Logos
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Fotos: Alexander Landau, Hugo Brêttas e Arquivo

AGASALHO

1.242 peças arrecadadas
19 instituições beneficiadas
14 empresas colaboraram

DIA DAS CRIANÇAS

3.400 brinquedos arrecadados
23 instituições beneficiadas
13 empresas colaboraram

NATAL

2.400 kits de materiais lúdicos e
brinquedos arrecadados

23 instituições beneficiadas
13 empresas colaboraram
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8. Resultados
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8.1 - Receitas Gerais
Receitas 2011
TIPO DE RECEITA

ORIGEM

VALOR

Receitas Monetárias

Programa de Cotas, doações financeiras mensais
e eventuais, patrocínio de eventos, projetos,
programas, parcerias e serviços.

R$ 5.877.160,67

Receitas Monetárias Diretas

Doações financeiras captadas pelo Instituto
direcionadas diretamente para as obras
sociais apoiadas.

R$ 625.639,34

Receitas Não-Monetárias Pró-Bono

Doações de produtos ou serviços pró-bono,
tais como: manutenção de computadores,
agência de comunicação, aluguéis, auditoria,
desenvolvimento e hospedagem de website.

R$ 846.923,04

Doações Materiais

Valor estimado dos itens captados pelo
Instituto, tais como: roupas, mantimentos,
móveis, equipamentos e utensílios.

R$ 1.152.897,45

Valor captado diretamente para o FIA - Fundo da Infância
e da Adolescência - através da destinação de parte do
valor de Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas a
serem aplicados em projetos de instituições apoiadas pelo
Instituto da Criança, previamente aprovados pelo CMDCA.

R$ 823.515,00

Programa Renda Solidária

Total de Receitas R$ 9.326.135,50

Recursos Aplicados*

Recursos destinados a manutenção dos projetos
sociais e programas de desenvolvimento
comunitário em andamento.

R$ 1.551.526,27

*Recursos investidos em instituições financeiras de primeira linha em aplicações de baixo risco.

Gráfico
R$ 823.515,00
9%
R$ 1.152.897,45
14%

Receitas Monetárias
Receitas Monetárias Diretas
R$ 846.923,04
10%

Receitas Não-Monetárias Pró-Bono
Doações Materiais
Programa Renda Solidária

R$ 625.639,34
7%
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R$ 5.877.160,67
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8.1.1 - Receitas Monetárias

8.2 - Outras Receitas

Origem das Receitas Monetárias

Outras Receitas
VALOR

ORIGEM
Mensalista - Pessoa Física

R$ 222.886,11

Mensalista - Pessoa Jurídica

R$ 72.520,00

Cotistas

R$ 771.750,00

Esporádico - Pessoa Física

R$ 114.327,31

Esporádico - Pessoa Jurídica

R$ 238.185,77

Anônimos - Não Identificados

R$ 16.833,75

Campanhas e Eventos

R$ 581.064,48

#minhaajudasuacasa

R$ 1.057.661,73

Nosso Cuiabá

R$ 2.112.556,72

Consultoria

R$ 140.635,64

Assessoria Administrativa de Projetos

R$ 147.361,42

Recebimento Exterior

R$ 198.285,53

Investimento Social / Patrocinador

R$ 198.410,95

Outras Receitas

R$ 4.681,26

TIPO DE INVESTIMENTO

VALOR

Monetárias Diretas

R$ 625.639,34

Não-Monetárias Pró-Bono

R$ 846.923,04

Doações Materiais

R$ 1.152.897,45

Total R$ 2.625.459,83

Total R$ 5.877.160,67

Gráfico
Gráfico
R$ 2.112.256,66
36%

R$ 1.152.897,45
44%
R$ 984.741,79
17%

R$ 1.057.661,73
18%

R$ 222.886,11
4%
R$ 72.520,00
1%
R$ 771.750,00
13%
R$ 114.327,31
2%
R$ 238.185,77
4%
R$ 581.064,48
10%

Mensalista PF

R$ 846.923,04
32%

Mensalista PJ
Cotistas

Não-Monetárias (Pro-Bono)
Monetárias Diretas
Doações Materiais

Esporádico PF
Esporádico PJ
Campanhas e Eventos
Consultoria
Assessoria Administrativa de Projetos
Recebimento Exterior

R$ 140.635,64
3%

R$ 2.112.556,72
36%

R$ 147.361,42
3%
R$ 198.285,53
3%
R$ 198.410,95
3%
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Investimento Social/Patrocinador

Nosso Cuiabá

R$ 625.639,34
24%

#minhaajudasuacasa
Anônimos ou Não Identificados
Outras Receitas
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8.2.2 - Receitas Não Monetárias Pró-Bono

8.2.1 - Monetárias Diretas

VALOR

ORIGEM

Doações Monetárias Diretas

3 na Pauta - Assessoria de Imprensa

R$ 13.500,00

AEGEP

R$ 7.000,00

DOADOR

BENEFICIÁRIO

VALOR

CELISA

R$ 19.373,00

Renata Werneck
Renato Urbinder

Instituto Flordelis
Instituto Vida Real

R$ 13.349,00
R$ 500,00

Climatempo

R$ 135.000,00

Consultoria RH

R$ 3.821,88

Renée
Rodrigo Fiães
Rômulo

Instituto Vida Real
Instituto Recicla Vida
Instituto Vida Real

R$ 17.000,00
R$ 1.145,00
R$ 12.000,00

Copiadora Cidade

R$ 56.237,16

Elo Group

R$ 11.000,00

Sylvia Frota
Sylvia Frota
Banco do Brasil & Mapfre
Banco do Brasil & Mapfre
Banco do Brasil & Mapfre

Pablo
Instituto Vida Real
Instituto Vida Real
Instituto Recicla Vida
Lar Santa Catarina

R$ 2.332,00
R$ 1.187,20
R$ 28.153,00
R$ 26.500,00
R$ 45.000,00

Estante Virtual

R$ 880,00

Guarda Móveis Gato Preto

R$ 12.000,00

Gustavo Pinheiro - Assessoria de Imprensa

R$ 13.500,00

Hotel Marina Palace

R$ 263.140,00

Hotel Sheraton

R$ 2.000,00

Dimona
E-solidário
E-solidário
Hotel Marina
IBM
IBM
Instituto Fazer da Criança Carente
PDG
Peixe Urbano
Viação Saens Peña
Viação Saens Peña
Viação Saens Peña
Viação Saens Peña
Viação Saens Peña
Viação Saens Peña
Viação Saens Peña
Viação Saens Peña
Viação Saens Peña
Viação Saens Peña
Viação Saens Peña
Viação Saens Peña
Viação Saens Peña

Projeto Efraim
Projeto Efraim
Lar Santa Catarina
Operação Sorriso
Instituto Vida Real
Associação Francisca Nubiana
Lar São José
Abrigo Reviver
Instituto Vida Real
Instituto Recicla Vida
IASESPE
Instituto Vida Real
Instituição Maria Maria
Ser Alzira de Aleluia
Espaço Logos
Associação Francisca Nubiana
Lar São José
Cidadania Comunitária
Instituto Marquês de Salamanca
São Joaquim
Gasco
CEASHUEL

R$ 600,00
R$ 2.576,00
R$ 400,00
R$ 6.000,00
R$ 23.000,00
R$ 89,00
R$ 18.000,00
R$ 356.508,14
R$ 45.500,00
R$ 4.200,00
R$ 1.200,00
R$ 4.200,00
R$ 600,00
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
R$ 3.000,00
R$ 600,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 600,00
R$ 600,00
R$ 600,00

Instituto Pares

R$ 30.000,00

Ipnet

R$ 1.200,00

Kopenhagen

R$ 3.000,00

MOKI

R$ 18.000,00

Nasajon Sistemas

R$ 2.160,00

Papel Imagem

R$ 3.600,00

PricewaterhouseCoopers

R$ 16.556,00

Print Gpost

R$ 3.600,00

Revista Travel

R$ 213.000,00

Staybridge

R$ 4.900,00

Strenna

R$ 4.655,00

Viação Saens Peña

R$ 7.750,00

Videomaker

R$ 1.050,00

Viação Saens Peña
Viação Saens Peña

Instituição Edwirges
Associação Cultural Nascente Pequena

R$ 1.200,00
R$ 600,00

Viação Saens Peña

Lutando pela Vida

R$ 600,00

Viação Saens Peña
Viação Saens Peña
Viação Saens Peña

Centro de Assistência Humana
Projeto Efraim
Associação Cidadania Comunitária

R$ 600,00
R$ 600,00
R$ 600,00

Total R$ 625.639,34
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Total R$ 846.923,04

Gráfico
R$ 7.750,00
R$ 4.655,00 1%
1%
R$ 4.900,00
1%

R$ 1.050,00 R$ 13.500,00
0%
2%

R$ 7.000,00
1%
R$ 19.373,00
2%
R$ 135.000,00
16%

R$ 213.000,00
25%
R$ 3.821,88
0%
R$ 3.600,00
0%

R$ 56.237,16
7%

R$ 16.556,00
2%

R$ 11.000,00
1%

R$ 3.600,00
0%

R$ 2.160,00
0%
R$ 18.000,00
2%
R$ 3.000,00
0%
R$ 1.200,00
0%
R$ 30.000,00
4%

R$ 880,00
0%
R$ 12.000,00
1%
R$ 13.500,00
2%

R$ 2.000,00
0%

R$ 263.140,00
31%

3 na Pauta - Assessoria Imprensa
AEGEP
CELISA
Climatempo
Consultoria RH
Copiadora Cidade
Elo Group
Estante Virtual
Guarda Móveis Gato Preto
Gustavo Pinheiro - Assessoria Imprensa
Hotel Marina Palace
Hotel Sheraton
Instituto Pares
Ipnet
Kopenhagem
MOKI
Nasajon Sistemas
Papel Imagem
PricewaterhouseCoopers
Print Gpost
Revista Travel
Staybridge
Strenna
Viação Saens Pena
Videomaker

Balanço Social 2011 - Instituto da Criança

63

8.2.3 - Doações Materiais

8.3 - Investimentos e Despesas
Investimentos e Despesas

Doações Materiais

PERÍODO

VALOR

1º Trimestre

R$ 259.121,17

2º Trimestre

R$ 281.714,47

3º Trimestre

R$ 223.295,84

4º Trimestre

R$ 388.765,97

Total R$ 1.152.897,45

Gráfico

388.765,97
34%

259.121,17
23%

TIPO DE INVESTIMENTO E DESPESA

DESTINO

VALOR

Investimentos em Obras Sociais

Aplicação de valores para custeio das atividades das
obras sociais apoiadas: Lar Santa Catarina, Lar São
José, Recicla Vida, Vida Real, Maria Maria, Nascente
Pequena, Francisca Nubiana, Nossa Turma, Abrigo
Reviver e para ações pontuais em projetos diversos.

R$ 1.142.766,33

Programas Educacionais e
Projetos de
Desenvolvimento Comunitário

Despesas para realização dos Programas
Educacionais e Projetos Sociais desenvolvidos:
Hora da Leitura, Espaço Cidadão e Pense Alto.

R$ 2.019.943,64

Doações Não Monetárias
Pró-Bono

Produtos ou serviços pró-bono, tais como:
manutenção de computadores, agência
de comunicação, aluguéis, auditoria,
desenvolvimento e hospedagem de website.

R$ 819.923,04

Doações Materiais

Valor estimado de itens diversos captados,
tais como: roupas, mantimentos, móveis,
brinquedos, equipamentos e utensílios.

R$ 1.048.945,70

Investimentos
Monetários Diretos

Doações financeiras captadas pelo Instituto
direcionadas diretamente para as obras
sociais apoiadas.

R$ 625.490,34

Despesas para
Desenvolvimento Administrativo

Custeio de equipe dedicada ao desenvolvimento e
supervisão de ações sociais do Instituto e da sua
rede de obras apoiadas.

R$ 883.264,57

Despesas Operacionais,
Tributárias e Financeiras

Custeio da infra-estrutura operacional do IC:
luz, telefone, transporte, material de escritório
e informática, assessoria jurídica, alugueis,
fornecedores e despesas extraordinárias.

R$ 352.644,31

Programa Renda Solidária

Valor captado diretamente para o FIA - Fundo da Infância
e da Adolescência - através da destinação de parte do
valor de Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas a
serem aplicados em projetos de instituições apoiadas pelo
Instituto da Criança, previamente aprovados pelo CMDCA.

R$ 823.515,00

Total R$ 7.716.492,93

1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre

Gráfico

4º Trimestre

R$ 823.515,00
11%

R$ 352.644,31
4%

Investimentos em Obras Sociais

281.714,47
24%
223.295,84
19%

R$ 1.142.766,33
15%

R$ 625.490,34
8%

Doações Monetárias Diretas
Doações Não Monetárias (Pró-Bono)
Doações Materiais

R$ 883.264,57
11%

Investimento Financeiro nos Programas Educacionais e Projetos
Associados

R$ 819.923,04
11%

Assessoria para Desenvolvimento de Custeio Administrativo
Operacionais, Tributárias e Financeiras
Programa Renda Solidária

R$ 2.019.943,64
26%
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R$ 1.048.945,70
14%
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8.3.1 - Investimentos em Obras Sociais

8.3.1.1 - Obras e Projetos Patrocinados

Investimentos em Obras Sociais

Obras e Projetos Patrocinados
VALOR

DESTINO
TIPOS DE INVESTIMENTOS

VALOR

Obras e Projetos Patrocinados

R$ 390.413,10

Sociais Diversos

R$ 752.353,23

Associação Educacional Francisca Nubiana

R$ 75.904,73

Casa da Criança Lar São José

R$ 24.056,72

Centro de Formação Prof. Alzira de Aleluia

R$ 25.900,00

Espaço Logos Sagrado de Cidadania Consciente

R$ 25.802,43

Instituto Mafer Lar Santa Catarina

R$ 35.200,26

Instituto Recicla Vida

R$ 43.445,00

Instituto Vida Real

R$ 63.164,32

Associação Cultural Nascente Pequena

R$ 24.000,00

Projeto Efraim

R$ 26.300,00

Ass. de Apoio à Infância e Adolescência Nossa Turma

R$ 34.500,00

Obras Promocionais Cristo Ressucitado

R$ 12.139,64

Total R$ 1.142.766,33

Total R$ 390.413,10
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Espaço Logos Sagrado C. Consciente

R$ 35.200,26
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8.3.1.2 - Investimentos Sociais Diversos

8.3.2 - Programas Educacionais e Projetos de
Desenvolvimento Comunitário

Investimentos Sociais Diversos
VALOR

DESTINO
A Pequena Bailarina

R$ 6.624,57

Apoio às Vítimas da Tragédia na Região Serrana

R$ 225.391,77

Aquisição Nova Sede - Instituto Recicla Vida

R$ 306.415,48

Outros Investimentos*

R$ 7.436,75

Espaço Cidadão

R$ 72.195,26

Campanha de Natal

R$ 9.083,55

Campanha de Páscoa

Programas Educacionais e Projetos de Desenvolvimento Comunitário
DESTINO

VALOR

Espaço Cidadão

R$ 73.795,60

Pense Alto

R$ 76.076,08

R$ 3.257,00

Hora da Leitura

R$ 137.625,71

Centro Social e Cultural Tatiane Lima

R$ 1.500,00

#minhaajudasuacasa

R$ 1.030.951,90

Centro Social Phênix

R$ 2.750,00

Hora da Leitura

R$ 11.348,18

Nosso Cuiabá

R$ 701.494,35

#minhaajudasuacasa e Nosso Cuiabá

R$ 71.700,67

Instituição Edwirges

R$ 3.000,00

Instituto Flordelis

R$ 28.650,00

ONG Alfa

R$ 1.000,00

ONG Assist. Mão Amiga

R$ 2.000,00

* Associação Amor às Crianças, Associação Cidadania Comunitária Inhoaíba e Adjacências, Centro de Assistência Humanitária Emannuel,
Instituto Fazer da Criança Carente, Programa Pense Alto, Doação de Alimentos Especiais, Medicamentos e Tratamento Dentário.

Total R$ 2.019.943,64

Total R$ 752.353,23
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8.3.2.1 - Espaço Cidadão

8.3.2.2 - Pense Alto

Espaço Cidadão

Pense Alto

DESTINO

VALOR

Pessoal

R$ 54.583,75

Operacional

DESTINO

VALOR

R$ 1.371,32

Pessoal

R$ 20.521,64

Cesta de Alimentos

R$ 17.000,10

Operacional

R$ 20.035,30

Financeiras

R$ 1.912,70

Investimento Social

R$ 27.481,70

Assessoria Administrativa de Projeto

R$ 7.550,13

Financeiras

R$ 487,31

Total R$ 73.795,60

Total R$ 76.076,08
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8.3.2.3 - Hora da Leitura

8.3.2.4 - #minhaajudasuacasa

Hora da Leitura

#minhaajudasuacasa

DESTINO

VALOR

Pessoal

R$ 118.603,66

Operacional

R$ 6.410,01

Cesta de Alimentos

R$ 9.314,00

Assessoria Administrativa de Projeto

R$ 1.912,70

Financeiras

R$ 1.385,34

DESTINO

VALOR

Pessoal

R$ 45.800,82

Operacional

R$ 32.055,59

Investimento Social

R$ 885.154,94

Assessoria Administrativa de Projeto

R$ 67,593,83

Financeira

R$ 346,72

Total R$ 1.030.951,90

Total R$ 137.625,71
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8.3.2.5 - Nosso Cuiabá

8.4 - Outros Investimentos

Nosso Cuiabá

Outros Investimentos
DESTINO

VALOR

Investimento Social

R$ 632.817,22

Impostos e Tributos

R$ 9.252,34

Assessoria Administrativa de Projetos

R$ 59,424,79

Total R$ 701.494,35

DESTINO

VALOR

Não-Monetárias Pró-Bono*

R$ 819.923,04

Doações Materiais

R$ 1.048.945,70

Monetárias Diretas*

R$ 625.490,34

Total R$ 2.494.359,08
*Tais lançamentos são descritos nas páginas 63 e 64 equivalem-se por serem captadas pelo Instituto da Criança e utilizadas nas diversas obras e
ações da organização.
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Fotos: Alexander Landau e Marcelo Argolo

8.5 - Despesas Operacionais
Despesas Operacionais
DESTINO

VALOR

Despesas Administrativas

R$ 883.264,57

Operacionais, Tributárias e Financeiras

R$ 352.644,31

Total R$ 1.235.908,88

Despesas Administrativas
DESTINO

VALOR

Remunerações

R$ 518.228,18

Benefícios

R$ 85.180,59

Encargos

R$ 279.855,80

Total R$ 883.264,57
279.855,80
32%

Instituto da
Criança
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Encargos
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Despesas Operacionais, Tributárias e Financeiras

15.739,14
4%

DESTINO

VALOR

Operacionais

R$ 308.455,51

Tributárias

R$ 15.739,14

Financeiras

R$ 28.449,66

28.449,66
8%

Total R$ 352.644,31
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Financeiras
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9. Mídias Sociais
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9.1 Acessos ao Site | Page Views
Em novembro de 2011, o Instituto da Criança lançou o novo site. Criado pela Pinch, com design da Strenna, o
site reúne ferramentas da web 2.0, o que facilita a navegação e permite o acesso a vídeos, imagens, além de
diversos relatórios e resultados.

MÊS

ACESSOS AO SITE PAGE VIEWS

JANEIRO

9.533

FEVEREIRO

8.370

MARÇO

9.096

ABRIL

9.409

MAIO

10.990

JUNHO

7.874

JULHO

7.137

AGOSTO

7.825

SETEMBRO

8.742

OUTUBRO

9.922

NOVEMBRO

5.170*

DEZEMBRO

3.368*

TOTAL DO ANO DE 2011

97.436

* Quantidade estimada
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9.2 Mídias Sociais

Nossa Equipe

U

U

ma das principais funções das mídias sociais é permitir a interação entre os usuários e o compartilhamento
das mais variadas informações. Pensando nisso, o Instituto da Criança está inserido neste universo, no qual
o fluxo de informação está cada vez mais ágil e veloz.
As mídias sociais permitem diversas ações para promover a nossa organização, principalmente pela capacidade
de gerar um boca a boca muito mais rápido que uma ação off-line, por exemplo. Além disso, nada melhor do
que ter pessoas satisfeitas promovendo a nossa marca na web.

ma história de sucesso é construída através da participação de um conjunto de pessoas que fazem com que os resultados
a serem alcançados sejam positivos. E é a partir dessa filosofia, que baseamos nossas apostas nas pessoas. Acreditamos
que a dedicação e o comprometimento de nossos colaboradores são determinantes para os resultados que conquistamos.
E baseados nestas ideias, buscamos atuar com princípios éticos, respeitando as diferenças, a equidade de gênero, abolindo
qualquer forma de discriminação e exploração.

Acreditamos que uma instituição que utiliza as mídias sociais para falar abertamente com seu público pode ter
mais credibilidade do que outra que utiliza uma comunicação 1.0, na qual somente ela fala e seu público escuta.
Atualmente, o Instituto da Criança está inserido nas seguintes mídias sociais:

DIRETORIA EXECUTIVA

RIO DE JANEIRO

Pedro Werneck - Presidente
Carlos Werneck - Vice Presidente

9.3 Vídeos produzidos
- O Improvável não é Impossível
- Pense Alto
- Vale uma Esperança
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Adeilton Jima Jr. - Analista de Comunicação & Marketing
Ana Pisco - Analista de Projetos Sociais
Camila Simonato - Assistente Administrativo
Carla Barcellos - Supervisora Administrativo e Financeiro
CONSELHO CONSULTIVO
Charles Souza - Assistente Administrativo
Carlos Werneck
Cristiane Marques - Coordenadora de Projetos Sociais
Cesar Lynch
Cristiane Tavares - Analista de Projetos Sociais
Paulo Calarge
Edione Cabral - Coordenador Programa Espaço Cidadão
Pedro Nabuco
Fernanda Braz - Assistente de Projetos Sociais
Isaias Pereira - Auxiliar Administrativo
SÃO PAULO
Laura Tamancoldi - Coordenadora de Volunt. Empresarial
Douglas Meneses - Consultor de Relacionamento Institucional Leandro Nascimento - Supervisor de Comunicação & Marketing
Selma Similamori - Consultora Executiva
Lucas Bastos Jr. - Consultor de Relacionamento Institucional
Marcio Lourenço - Coordenador Executivo
Maria Carolina Xavier - Coordenadora de Volunt. Empresarial
Mariana Pinheiro - Coordenadora de Volunt. Empresarial
Marianna Pereira - Assistente de Voluntariado Empresarial
Nagai Bethania - Assistente de Campo do Programa Hora da Leitura
Monique Moura - Analista Administrativo e Financeiro
Priscila Mendes - Fundadora e Gestora Voluntária do Programa HL
Rodrigo Goecks - Coordenador Voluntário do Pense Alto
Verônica Arêa - Supervisora de Resultados e Informações
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Rio de Janeiro
Rua João de Barros, 18 - 3º andar
Leblon - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22441-100
Telefone: 55 (21) 2239 9555

São Paulo
Rua Ibiraçu, 226
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP: 05451-040
Telefone: 55 (21) 3539 5736
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