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Findo 2015, após a conclusão do planejamento estratégico para o triênio 2015-2018, ficou
claro que o nosso papel mais relevante não é
simplesmente promover os empreendedores
sociais, patrocinar projetos ou assessorar as
empresas na realização de ações de responsabilidade social - RSC.
Na essência, somos uma matriz de inspiração
para a sociedade praticar, de forma efetiva, a
solidariedade, sentimento que existe e aflora
no coração de todos os seres humanos e os
movem em busca de um mundo melhor.
As páginas deste nosso Balanço Social revelarão tais ações e resultados, mas gostaríamos
de, particularmente, destacar dois importantes feitos em 2015: a mudança de nossa nova
sede e a edição do livro dos 20 anos.

Carta do Presidente Letter from the President

Há neles um simbolismo importante, pois enquanto o livro remete a um passado de construções e realizações, a nova sede joga uma
luz no futuro a ser perseguido.

Balanço Social 2015.indd 8

Foi um período em que diversificamos o modelo de nossa captação, buscando as pequenas doações, por meio do fortalecimento das
seguintes campanhas: Cardápio Solidário,
Check Out Social, Doar é da Nossa Conta e Salário Solidário.
Além desses passos, avançamos na área de
consultoria em responsabilidade social corpoAt the end of 2015, after the completion of
strategic planning for the triennium 2015-2018,
it became clear that the most important role of
CHILD INSTITUTE is not simply promoting social
entrepreneurs, sponsoring projects or assisting
companies in carrying out social responsibility CSR.
In essence, we are an inspiring basis for society
practice, effectively, the solidarity, a feeling that
exists and flourishes in the heart of all human
beings and the move in search of a better world.
The pages of our Social Report reveal such actions
and results, but we would particularly highlight
two important deeds in 2015: a change of our new
headquarters and the edition of the book about
the20 years of the IC. There is such an important
symbolism because while the book refers to a
past of constructions and achievements, the new
headquarters emphasizes the future to be pursued.
It was a period in which we diversified our funding
model, seeking small donations, through the
strengthening of the following campaigns: Solidary
Menu, Social Check Out, Donating is our business
and Solidary Salary.
In addition to these steps, we have advanced in

rativa - RSC, tendo obtido um crescimento de
47% em relação ao ano anterior e consolidando a conquista de novos clientes de abrangência nacional.
Registramos nossos agradecimentos a todos
os que nos apoiaram neste ano, como os cotistas, conselheiros, colaboradores, parceiros,
fornecedores e voluntários, sem os quais tais
resultados não seriam alcançados. Procuramos corresponder coerentemente esta nossa
gratidão, por meio de gestos e atitudes, trabalhando com mais empenho, entusiasmo
e comprometimento, alicerces presentes na
cultura do IC.
O ano de 2016 será de muito trabalho e desafios. Internamente, buscaremos o fortalecimento de nossa equipe, tendo em mente
a importância em ter, ao nosso lado, os mais
alinhados com os nossos propósitos. Externamente, reforçaremos o nosso integral apoio
ao empreendedor social, pessoa que vê o que
todos enxergam, anseia intervir como muitos,
mas se diferencia por agir.
É nesta linha que olhamos o futuro: com a
crença de que sempre “podemos e faremos
mais”. Para isto, contamos com todos vocês!!

Pedro Werneck

Presidente do Instituto da Criança

consulting in corporate social responsibility - CSR,
having achieved 47% growth over the previous year
and consolidating the conquest of new customers
nationwide.
We register our appreciation to all who supported us
this year as the shareholders, directors, employees,
partners, suppliers and volunteers, without them
such results would not be achieved. We seek to
consistently match this gratitude through gestures
and attitudes, working with more effort, enthusiasm
and commitment, some of the basis present in the
IC culture.
The year 2016 will have a lot of work and challenges.
Internally, we will seek the strengthening of our
team, bearing in mind the importance of having,
on our side, the more aligned with our purpose.
Externally, we will strengthen our full support to the
social entrepreneur, who sees what everyone views,
longs to act as many, but is distinguished by action.
This way, we look to the future: with the belief
that when “we can and we will do more.” For this
purpose, we count on all of you.

Pedro Werneck

President of Child Institute
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2015

O Instituto da Criança ganha nova sede no Rio de Janeiro,
no bairro Jardim Botânico, junto a Casa Maternal Mello
Mattos.

The Children’s Institute gains a new headquarters in Rio de Janeiro, in
the “Jardim Botânico” neighborhood, close to “Casa Maternal Mello
Mattos”.

2014

Entrega de mais 50 casas no Projeto Nosso Cuiabá,
totalizando 74 moradias doadas, fruto de uma parceria
do IC junto aos setores público e privado.

Delivery of more than 50 houses on the “Nosso Cuiabá” project,
totaling 74 donating homes, result of a partnership between the IC
together with the public and private sectors.

Conclusão da 1ª fase do Projeto Nosso Cuiabá com a
entrega de 24 casas;

Conclusion of the 1st phase of “Nosso Cuiabá” project with the
delivery of 24 homes;

Criação das novas campanhas: Cardápio Solidário, Salário
Solidário, Muitas Felicidades e #AgenteQueFaz.

Creation of new campaigns: Solidary Menu, Solidary Salary, Many
Cheers and the hashtag #AgenteQueFaz.

2012

Implementação da Campanha Check Out Social em
parceria com a rede hoteleira.

Implementation of the Social Check Out campaign in partneship with
the hotel industry chain.

2011

Início da atuação com projetos de desenvolvimento
comunitário: #minhaajudasuacasa e Nosso Cuiabá.

Beginning of the actuation with community development projects:
#minhaajudasuacasa and “Nosso Cuiabá”.

2013

Linha do Tempo Timeline

2010

Balanço Social 2015.indd 10

Criação do edital para avaliação e patrocínio de projetos
sociais;
Início da Consultoria
Corporativa.

em

Responsabilidade

Creation of the edictal for the evaluation and sponsor of the sociakl
projects;

Social

Beginning of the consulting in Social Corporate Responsability.

2009

Início da consultoria a empresas para a prática do
Investimento Social Privado.

Beginning of the consulting for firms for the pratice of Private Social
Investment.

2008

O Programa de Cotas é implantado. Além disso, mais
dois novos projetos educacionais foram criados: Hora da
Leitura e Pense Alto.

The Quota Program is implemented. In addition, two more new
educational projects were created: Reading Time and Think Aloud.

2005

Início da parceria com a Brazil Foundation, uma
organização norte-americana.

Beginning of partneship with the Brazil Foundation, a North American
organization.

2004

Criação do primeiro projeto educacional: Espaço Cidadão.

Creation of the first educacional project: The Citizenship Space.

2000

Aprimoramento da metodologia por meio de incentivo às
lideranças comunitárias.

Enhacement of the methodology by encouraging community leaders.

1998

O Instituto da Criança é formalizado.

1994

Os irmãos Werneck iniciam, informalmente, iniciativas
de cunho social após conhecerem a história da família
Flordelis.

The Child Institute is formalized.

The Werneck brothers informally initiate in the social field after
learning about the history of Flordelis family.
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Nosso Propósito

Promover transformações sociais
Our Goal
Promote social changes

Nossa Missão

Potencializar o empreendedorismo social
Our Mission
Enhance social entrepreneurship

Nossa Visão

Desenvolver a cultura da responsabilidade social
Our Vision
Develop a culture of social responsibility

Nossos Valores

Comprometimento, transparência e respeito
Our Values
Commitment, transparency and respect

Onde Atuamos
Where we operate

Nova Iorque |New York

Parceria com a Brazil Foundation
Partnership with Brazil Foundation

Rio de Janeiro

Sede | Headquarters

São Paulo

Filial | Subsidiary
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946
ADULTOS ATENDIDOS NO PROJETO
ESPAÇO CIDADÃO

Individuals assisted at the Citizen Space Project

6.258
PARTICIPANTES NA REUNIÃO SOCIAL

Nossos Números Our Numbers

Participants in the social meeting

3.222
EMPREENDEDORES SOCIAIS BENEFICIADOS PELO
PROJETO #AGENTEQUEAPRENDE

Social entrepreneurs benefited through the #agentequeaprende
project

Balanço Social 2015.indd 14

CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE PROJETOS
SOCIAIS NO RIO DE JANEIRO E EM SÃO PAULO

Children and adolescents from social projects in Rio de Janeiro
and São Paulo

378
DOAÇÕES ATRAVÉS DE CAMPANHAS SAZONAIS
Nations through seasonal campaigns

257
BENEFICIADOS EM AÇÕES DE RESPONSABILIDADE
SOCIAL CORPORATIVA
Beneficiated in Social Corporative Responsability actions

67
25/11/2016 13:03:24
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Nossas Atividades Our Activities
Desenvolvimento de Projetos
O Instituto da Criança desenvolve projetos nas áreas de educação, cidadania e desenvolvimento comunitário.
Desta forma, reforçamos nosso compromisso de construir um futuro melhor através do planejamento, execução,
avaliação e gestão de projetos sociais que visam promover pessoas e contribuir para a transformação social.
Project Developments
The Child Institute develops projects within the areas of education, citizenship and community development.
Thus, we reinforce our commitment in building a better future through planning, education, evaluation and management of social projects aimed at promoting people and
contributing towards social transformation.

Patrocínio de Projetos
Por meio de seu Edital, o Instituto da Criança seleciona projetos sociais voltados para o atendimento de crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. São considerados
elegíveis a participação, os projetos de cunho educativo e suas transversalidades, ou seja, baseados em atividades
esportivas, culturais, artísticas, de saúde e qualificação para a vida profissional, entre outros. As instituições cadastradas
em nosso banco de dados são convidadas a participar e encaminhar suas propostas seguindo os parâmetros firmados
no Edital, que serão avaliados pela equipe técnica do Instituto.
Além desse processo, o Instituto da Criança conta também com a modalidade “convênio” para apoio a Projetos Sociais.
Estes convênios foram firmados com instituições que construíram suas bases em parceria direta com o Instituto da
Criança sendo também parte integrante da nossa história.
Project Sponsors
Through its edictal, the Child Institute selects social projects aimed towards the assisting and care of children and adolescents in situations of social vulnerability in the
states of Rio de Janeiro and São Paulo. The considered eligible projects are the educational projects and their transversalities, in other words; based on sports, cultural,
artistic and health activities as well as the qualification for the professional life, among others. The registered institutions in our database are invited to participate and
submit their proposals according to the parameters entered into the Edictal, which will later be evaluated by the technical staff of the Institute.
Besides this process, the Institute also counts with the “covenant” modality to support social projects. These agreements were signed with the institutions that built their
bases in direct partnership with the Child Institute, being also an integral part of our history.

Balanço Social 2015.indd 16
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Consultoria em Responsabilidade Social Corporativa
A área presta serviços de consultoria para empresas nacionais e multinacionais de médio e grande portes, com o
objetivo de formular soluções estratégicas e operacionais contribuindo assim para que as empresas tenham atuações
socialmente responsáveis com os públicos interno e externo.
Corporate Social Responsibility Consulting Campaigns
The area provides consulting services to medium and large national and multinational companies, in order to formulate strategic and operational solutions thus helping
companies to have socially responsible performances with the internal and external public.

Campanhas
As campanhas desenvolvidas pelo Instituto da Criança permitem a captação de recursos, o que possibilita o reforço
e a continuidade de nossas iniciativas sociais. Atualmente, realizamos campanhas permanentes com o apoio
de pessoas físicas e jurídicas. Nesse momento desenvolvemos as seguintes campanhas: Check Out Social, Renda
Solidária, Cardápio Solidário, Doar é da Nossa Conta, Muitas Felicidades, Adote e Salário Solidário. Desenvolvemos
ainda campanhas sazonais nos períodos de páscoa, inverno, dias das crianças e Natal com o objetivo de arrecadar
itens para as instituições que fazem parte da nossa rede.
Campaigns
The developed campaigns by the Child Institute allow the collection of resources, which enables the reinforcement and the continuity of our social initiatives. Recently, we
held permanent campaign with the support of individuals and companies. At this time, we developed the following campaigns: Social Check Out, Solidary Income, Solidary
Menu, Donating is our Business, Many Cheers, Adopt and Solidary Salary. Seasonal campaigns were also developed for Easter, winter, children’s day and Christmas in order
to raise items for the institutions which are part of our network.

11
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Projetos Desenvolvidos Developed Projects
Projeto Espaço Cidadão
Citizen Space Project
O QUE FAZ?
Oferece a adultos oito encontros onde são tratados temas
relativos à cidadania, relacionamento interpessoal, entre
outros, visando levar o compartilhamento do conhecimento
aos participantes.
Purpose?
Offers adults eight meetings where themes such as citizenship,
interpersonal relationships among others are shared aiming to take
the sharing of knowledge to the participants.

ONDE É REALIZADO?
Em comunidades do Rio de Janeiro e São Paulo.
Where?
In Rio de Janeiro communitiesw and São Paulo.

PÚBLICO-ALVO:
Adultos moradores das comunidades de baixa renda.
Target audience:
Adult residents coming from low income communities.

12
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Adeilton Jr.

Projeto #AGENTEQUEAPRENDE
#Welearn Project
O QUE FAZ?
Orienta gestores de organizações sociais através do acesso e
do compartilhamento de informações pertinentes às diversas
áreas de suas instituições.
Purpose?
Guides managers of social organizations through access and
information sharing relevant to the various areas of their institutions.

ONDE É REALIZADO?
Instituições da rede do Instituto da Criança e Hotel Marina
Palace.
Where?
Institutions of the Child Institute network and Marina Palace Hotel.

PÚBLICO-ALVO:
Empreendedores sociais.
Target audience:
Social entrepreneurs.

13
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Projetos de Desenvolvimento Comunitário
Community Development Projects

Projeto Nosso Cuiabá
Our Cuiabá Project
O QUE É?
O Instituto da Criança participou do projeto de reconstrução da região do Vale do Cuiabá, no distrito de
Itaipava, em Petrópolis (RJ), atingida por uma tragédia natural em 2011. Nossa atuação concentrou-se
em uma iniciativa idealizada pelo empresário Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira e focada na construção e
doação de moradias para as famílias vitimadas por esta tragédia.
What is this?
The Children’s Institute took part in the reconstruction project of the Cuiabá Valley region, in Itaipava district of Petrópolis
(RJ), hit by a natural disaster in 2011. Our work focused on an initiative conceived by the businessman Eduardo Eugenio
Gouvea Vieira and focused on the construction and donation of housing for families victimized by this tragedy.

QUAL O OBJETIVO?
Com a primeira fase (construção e doação de 24 casas) e segunda (construção e doação de 50 casas)
concluídas, concentrou-se a terceira etapa do projeto no processo de autossustentabilidade e
autogovernabilidade da comunidade formada no local. Uma evidência deste processo vem ocorrendo por
meio da formalização e implantação de um condomínio. Sua administração conta, inclusive, com o apoio
“pro bono“ de uma administradora de bens e condomínios local, Adjuve Imóveis e Condomínios.
Purpose?
With the first phase (construction and donation of 24 houses) and the second phase (construction and donation of
50 houses) completed, we concentrated on the third stage of the project in the process of self-sustainability and
self-managment formed in the community site. Evidence of this process is happening through the formalization and
implementation of a condominium. The administration has even been supported by a “pro bono” from a manager of
properties and local condominiums, Adjuves Imóveis e Condomínios.

14
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PÚBLICO-ALVO:
Moradores do condomínio de casas formado e denominado Condomínio Marília Capua.
Target audience:
House condominium residents from the condominum called Condomínio Marilia Capua.

QUANTIDADE DE BENEFICIADOS:
24 famílias
Quantity of beneficiaries
24 families

Investidores Públicos - Public Investors

Investidores Privados - Private Investors

Parceiros - Parterns

15
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Projetos de Desenvolvimento Comunitário
Community Development Projects

Projeto #MinhaAjudaSuaCasa/ Nike - GameChangers
#MyHelpYourHome / Nike - GameChangers Project
O QUE É?
Como extensão do projeto de reconstrução do Vale do Cuiabá, no distrito de Itaipava, em Petrópolis, o
Instituto da Criança conseguiu enquadrar o clube da região, Boa Esperança Futebol Clube, no Programa
GameChangers, patrocinado pela Nike Corporation e operado pela ONG americana Architecture for
Humanity. Basicamente, este programa se propõe a revitalizar áreas atingidas por desastres naturais,
através da construção e/ou reforma de praças esportivas, entendendo esta intervenção como algo capaz
de impulsionar e auxiliar o fortalecimento e revigoramento das pessoas e dos ambientes atingidos por
tais tragédias.
What is it?
As an extension of the reconstruction project of the Valley of Cuiaba (in Itaipava district of Petrópolis), the Children’s
Institute managed to include the club in the region, Boa Esperança Futebol Clube in Gamechangers Program, sponsored
by Nike Corporation and operated by American NGO Architecture for Humanity. Basically, this program aims to revitalize
areas affected by natural disasters, through the construction and / or renovation of sports venues. Understanding this
intervention as something able to boost and support the strengthening and reinvigoration of people and environments
affected by these tragedies.

QUAL O OBJETIVO?
Revitalizar a quadra esportiva do Boa Esperança. Isto significou a realização de uma série de intervenções,
destacando-se uma ampla reforma/revitalização de seu piso, revisão da sua infraestrutura de sustentação,
reforma das telas de proteção e pintura do ambiente da quadra.
Purpose?
Revitalize the sports court of Boa Esperança. This meant the realization of a series of interventions, highlighting an
extensive renovation / revitalization of its floor, reviewing its support infrastructure, reforming of protective screens
and painting of the court environment.

PÚBLICO-ALVO:
Frequentadores do clube, estudantes da escola municipal contígua e moradores do Vale do Cuiabá e
arredores.
Target audience:
Club goers, students of the adjoining municipal school and residents of Cuiabá Valley and
surrounding areas.
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Projetos Especiais e Estratégicos
Special and Strategic Projects

Projeto OSI - Observatoire Social International
Nike Game Changers Project
O QUE É?
O OSI (Observatoire Social International) é um laboratório de ideias e iniciativas sobre os desafios
econômicos e sociais enfrentados pelas empresas e sociedade. Com sede na França e presente em diversos
países, foi criado em 2000 no âmbito do Pacto Mundial da ONU e reúne empresas, organizações sindicais
e profissionais, universidades e diversos parceiros institucionais. Seu objetivo é fortalecer a dimensão
social do desenvolvimento sustentável e promover a responsabilidade social dentro das organizações em
um mundo cada vez mais globalizado.
What is it?
The OSI (Observatoire Social International) is a laboratory of ideas and initiatives on economic and social challenges
faced by business and society. Headquartered in France and present in several countries, it was established in 2000
under the UN Global Compact and brings together companies, unions and professional organizations, universities and
various institutional partners. Its goal is to strengthenthe social dimension of sustainable development and promote
social responsibility within organizations in an increasingly globalized world..

QUAL O OBJETIVO?
Apoiar a OSI na sua inserção no mercado brasileiro. Um primeiro movimento ocorreu em outubro de 2015,
com a realização de um evento aberto ao público, tendo como tema “Os Desafios da Responsabilidade Social
Corporativa no Brasil: Proposta de Atuação do OSI no País”. Tal evento foi coordenado e implementado
pela empresa Engie Brasil, FIRJAN (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro) e Câmara de Comércio
França-Brasil, além do Instituto da Criança.
Purpose?
Support OSI in its insertion into the Brazilian market. A first movement took place in October 2015, with the completion
of a public event, with the theme “Challenges of Corporate Social Responsibility in Brazil: OSI Acting Proposal in the
country.” This event was coordinated and implemented by the company Engie Brazil, FIRJAN (Federation of Industries of
Rio de Janeiro) and Chamber of Commerce France-Brazil, in addition to the Children’s Institute.

PÚBLICO-ALVO:
Empresas, entidades e organizações públicas e privadas voltadas ao tema de responsabilidade social.
Target audience:
Companies, organizations and public and private organizations dedicated to the theme of social
responsibility.
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Projetos Patrocinados Sponsored projects
Socializando com Música e Arte
Socializing with Music and Art Project
www.lar-santa-catarina.org.br

Instituição: Lar Santa Catarina
Institution: Santa Catarina Home
Onde? Independência, Petrópolis - RJ
Where? Independência, Petrópolis – RJ
O que faz? Realiza atividades lúdicas e recreativas através
da arte e música, visando o entretenimento, a integração
social, o desenvolvimento cognitivo e motor.
Purpose? Performs play and recreational activities through
art and music, seeking entertainment, social, cognitive and
motor development.
Público-alvo: Adolescentes e adultos com deficiência
mental, de 12 a 36 anos.
Target audience: Teenagers and adults with mental
disabilities - 12 to 36 years old
Beneficiados: 36.
Number of Beneficiaries: 36

18
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Projeto de Apoio Pedagógico Todos na Luta
Educational Support All in The Fight Project
www.todosnaluta.org.br

Instituição: Associação Pró Esporte Educação e Cultura
Raﬀ Giglio
Institution: Associação Pró Esporte Educaão e Cultura Raff
Giglio
Onde? Vidigal, Rio de Janeiro - RJ
Where? Vidigal, Rio de Janeiro - RJ
O que faz? Contribui para o crescimento e
desenvolvimento das potencialidades dos alunos,
incentivando o protagonismo, estimulando a criatividade,
a cooperação e a integração.
Purpose? Contributes to the growth and development of
the potential of students, encouraging role, stimulating
creativity, cooperation and integration.
Público-alvo: Crianças e adolescentes, de 9 a 13 anos.
Target audience: children and teenagers from 9 to 13 years
old
Beneficiados: 60.
Number of Beneficiaries: 60

19
Balanço Social 2015.indd 25

25/11/2016 13:03:37

Arquivo

Projetos Patrocinados Sponsored projects
Desenvolvendo Talentos, Transformando Vidas
Developing Talents, Transforming Lives Project
www.irs.org.br

Instituição: Instituto Rogério Steinberg
Institution: Rogério Steinberg Institute
Onde? Jardim Botânico, Rio de Janeiro - RJ
Where? Jardim Botânico, Rio de Janeiro – RJ
O que faz? Desenvolve as estratégias mentais, as
inteligências múltiplas (cinestésica, espacial, interpessoal,
intrapessoal, linguística, lógico-matemática, musical,
naturalista) e a capacidade crítica de crianças e adolescentes
socialmente vulneráveis com altas habilidades e
superdotação.
Purpose? Develops the mental strategies, multiple
intelligences (kinesthetic, spatial, interpersonal, linguistics,
logical-mathematical, musical, naturalist) and the critical
capacity of children and adolescents who are socially
vulnerable with high skills and gifts.
Público-alvo: Crianças e adolescentes, de 7 a 14 anos.
Target audience: Children and teenagers - 7 do 14 years old.
Beneficiados: 80.
Number of Beneficiaries: 80

20
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Conscientizando, Construindo e Melhorando a Qualidade de Vida
Raising Awareness, Building and Improving the Quality of Life
site

Instituição: ACENI - Associação das Crianças Excepcionais
de Nova Iguaçu
Institution: ACENI - Associação das Crianças Excepcionais
de Nova Iguaçu
Onde? Nova Iguaçu - RJ
Where? Nova Iguaçu - RJ
O que faz? Busca desenvolver nos participantes a
construção e a prática de conhecimentos sobre hábitos
saudáveis e profilaxia de certas doenças, estimulando
a criatividade, a prática de higiene com os alimentos, os
conhecimentos nutricionais e a realização de receitas
nutricionais.
Purpose? Seeks to develop in the participants the
construction and practice of knowledge about healthy
habits and prevention of certain diseases, stimulating
creativity, hygiene practice with food, nutritional knowledge
and conducting nutritional recipes.
Público-alvo: Mães de pacientes da instituição.
Target audience: Institution’s patients mothers.
Beneficiados: 50.
Number of Beneficiaries: 50
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Projetos Patrocinados Sponsored projects
Maquinetando a Arte em Costura e Customização
The Art Of Dobby in Sewing and Customization
www.nascentepequena.org

Instituição: Associação Cultural Nascente Pequena
Institution: Associação Cultural Nascente Pequena
Onde? Guapimirim - RJ
Where? Guapimirim – RJ
O que faz? Realiza curso de costura e customização
para atender mulheres de baixa renda para resgatar sua
cidadania, autoestima e possibilitar o aumento de renda,
valorizando os três “R”: Reaproveitar, Reutilizar e Reciclar.
Purpose? Performs sewing course and customization to meet
the needs of low-income women to rescue their citizenship,
self-esteem and increase potential income, valuing the three
“R”: Reclaim, Reuse and Recycle.
Público-alvo: Mulheres da terceira idade.
Target audience: Senior Women.
Beneficiados: 60.
Number of Beneficiaries: 60
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Bailarte
Bailarte
site

Instituição: Núcleo Sócio Cultural Semente do Amanhã
Institution: Núcleo Sócio Cultural Semente do Amanhã
Onde? Bangú, Rio de Janeiro - RJ
Where? Bangú, Rio de Janeiro – RJ
O que faz? Ensina a prática de Ginástica Ritmica e Ballet,
já que as duas atividades se complementam. Enquanto a
ginástica explora o preparo físico, a atenção milimétrica
de movimentos e o trabalho em equipe, o ballet agrega a
graça, suavidade e expressão corporal.
Purpose? Teaches the practice of Rhythmic Gymnastics
and Ballet since the two activities complement each other.
While gymnastics explores the physical preparation, close
attention to movements and teamwork, the ballet adds
grace, softness and body expression.
Público-alvo: Crianças e jovens de ambos os sexos.
Target audience: Children and teenagers of both sexes
Beneficiados: 60.
Number of Beneficiaries: 60
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Projetos Patrocinados Sponsored projects
Dançando a Diversidade Street Dance como Via de Direitos
para Adolescentes
Dancing the Diversity Street Dance as a Via of Rights for Teenagers
www.centrosocialphenix.com

Instituição: Centro Social Phenix
Institution: Centro Social Phenix
Onde? São João de Meriti - RJ
Where? São João de Meriti – RJ
O que faz? Propicia aos adolescentes o acesso aos direitos
humanos, bem como cultura da diversidade por intermédio
da dança de rua.
Purpose? Provides teenagers access to human rights and
cultural diversity through street dance.
Público-alvo: Adolescentes em situação de risco social.
Target audience: Teenagers in social risk.
Beneficiados: 30.
Number of Beneficiaries: 30
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Favorecendo a Comunicação da Criança Autista
Favoring the Communication of the Autistic Child
site

Instituição: Projeto Amplitude
Institution: Projeto Amplitude
Onde? Vila Mariana, São Paulo -SP
Where? Vila Mariana, São Paulo-SP
O que faz? Promove a aquisição e o desenvolvimento de
habilidades comunicativas por meio do PECS (Sistema de
Comunicação por Troca de Figuras).
Purpose? Promotes the acquisition and development of
communication skills through the PECS (Communication
System through Figures Exchange).
Público-alvo: Crianças com Transtorno do Espectro
Autista.
Target audience: Children with Autistic Spectrum Disorder.
Beneficiados: 45.
Number of Beneficiaries: 45
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Arquivo

Projetos Conveniados Insured projects
Viver e Aprender na Maré
Living and Learning in The Tide Project
www.institutovidareal.org.br

Instituição: Instituto Vida Real
Institution: Real Life Institute
Onde? Complexo da Maré, Rio de Janeiro - RJ
Where? Complexo da Maré, Rio de Janeiro – RJ
O que faz? Oferece oportunidades de aprendizado por
meio de aulas de reforço escolar, laboratório de informática,
oficinas artísticas (música, artesanato, serigrafia, grafite e
fotografia) e atendimento psicossocial para obtenção de
uma formação integral, visando o aumento da escolaridade,
a conscientização de direitos e deveres, o desenvolvimento
da consciência social e a ampliação do capital cultural.
Purpose? Offers learning opportunities through remedial
classes, computer labs, art workshops (music, crafts, screen
printing, graffiti and photography) and psychosocial care to
obtain an integral formation, aimed at increasing education,
awareness of rights and duties, the development of social
consciousness and expansion of cultural capital.
Público-alvo: Adolescentes e jovens, de 12 a 18 anos.
Target audience: Children and teenagers - 12 to 18 years old
Beneficiados: 100.
Number of Beneficiaries: 100
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Som da Vila
Village Sound Project
www.aefranciscanubiana.org.br

Instituição: Associação Educacional Francisca Nubiana da
Silva
Institution: Francisca Nubiana da Silva Educational
Association
Onde? São João de Meriti - RJ
Where? São João de Meriti – RJ
O que faz? Oportuniza 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.
Purpose? Gives opportunity to the access and the
development of art and culture through the use of musical
instruments, voice and choice of cultural music. Thus, there
are new opportunities for leisure, culture, education and
training, contributing to the development of citizenship and
social inclusion.
Público-alvo: Crianças e adolescentes, de 7 a 17 anos.
Target audience: Children and teenagers, from 7 to 17 years
old
Beneficiados: 60.
Number of Beneficiaries: 60
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Arquivo

Recibo de Doações Receipt of donations
Associação Nossa Turma
Our Class Project
www.nossaturma.org.br

Onde? Vila Leopoldina, São Paulo - SP
Where? Vila Leopoldina, São Paulo – SP
O que faz? Atende crianças em horário integral oferecendo
atividades de produção oral e escrita, com ênfase no
letramento, linguagem, raciocínio lógico-matemático,
conhecimento da natureza e sociedade, desenvolvendo
valores, lazer educativo, artes visuais e atividades
terapêuticas.
Purpose? Assists children full time, offering oral and written
activities with emphasis on literacy, language, logicalmathematical reasoning, nature and society knowledge,
developing values, educational leisure, visual arts and
therapeutic activities.
Público-alvo: Crianças de 1 ano e meio a 5 anos.
Target audience: Children - 1 and a half till 5 years old
Beneficiados: 120.
Number of Beneficiaries: 120
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Arquivo

Serviços para Empresas Services for Companies
Consultoria em Responsabilidade Social Corporativa
Consulting Corporate Social Responsibility
Para o Instituto da Criança, “Responsabilidade Social” é a consciência do dever em se contribuir com a sociedade
mitigando impactos e retribuindo as condições favoráveis que se possui.
Para este propósito, utilizaremos da definição estabelecida pela ABNT NBR 16001 Responsabilidade Social –
Sistemas de Gestão (adaptada da ABNT NBR ISO 26000):
- “responsabilidade de uma organização pelos impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente por meio de um
comportamento ético e transparente que: contribua para o desenvolvimento sustentável, inclusive a saúde e o bem-estar da sociedade; leve em
consideração as expectativas das partes interessadas; esteja em conformidade com a legislação aplicável e seja consistente com as normais
internacionais de comportamento; e esteja integrada em toda a organização e seja praticada em suas relações”.

A Consultoria em Responsabilidade Social Corporativa do Instituto da Criança, tem como principal objetivo orientar
e dar suporte às empresas em ações estratégicas para a prática da responsabilidade social. E assim, atende
empresas de médio e grande porte, nacionais e multinacionais.
A Consultoria atende nas seguintes áreas de atuação:
• Cidadania Corporativa
- Implementar programas e projetos de Voluntariado Empresarial;
• Investimento Social Privado
- Elaborar Projetos Personalizados;
- Empoderar ONG’s;
• Relacionamento com Comunidades
Proposta de Valor:
• Oferecer soluções customizadas de acordo com as “melhores práticas” do mercado em RSC;
• Operacionalizar a implementação de iniciativas de RSC para empresas;
• Promover a conscientização social e educação cidadã contribuindo para o desenvolvimento das pessoas e das
comunidades;
• Estreitar o relacionamento entre a empresa e a comunidade;
• Expertise no relacionamento com instituições sociais;
• Apresentação de resultados socioeconômicos mensuráveis;
• Abordagem profissional e posicionamento corporativo.
Visão - Desenvolver a cultura da responsabilidade social.
Valores - Comprometimento, transparência e respeito.
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For the Children’s Institute ‘Social Responsibility’ is the duty consciousness in contributing to society, mitigating impacts and returning the favorable
conditions that they have.
For this purpose, we will use the definition established by NBR 16001 Social Responsibility - Management systems (adapted from ISO 26000):
- “Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment through a transparent and ethical
behavior that: contributes to sustainable development, including health and the welfare of society; considers the expectations of stakeholders;
complies with applicable law and is consistent with international norms of behavior; and is integrated throughout the organization and is practiced
in their relations.”
The Consulting Corporate Social Responsibility of the Children’s Institute, aims to guide and support the companies in strategic actions for the
practice of social responsibility. And so, serves medium and large companies, national and multinational ones.
The Consulting serves the following areas:
• Corporate Citizenship
- Implement programs and Corporate Volunteering projects;
• Private Social Investment
- Develop Custom Projects;
- Empower NGOs;
• Relationship in Communities
Value Purpose:
• Provide customized solutions according to the “best practices” of the market in CSR;
• operationalize the implementation of CSR initiatives for businesses;
• Promote social awareness and citizenship education contributing to the development
of people and communities;
• Strengthen the relationship between the company and the community;
• Expertise in the relationship with social institutions
• Presentation of measurable socioeconomic outcomes;
• Professional approach and corporate positioning.
Vision - Develop the culture of social responsibility.
Values - Commitment, transparency and respect.

DESTAQUE - Highlight
Principais Resultados
7 empresas atendidas
57,01% de reccorência de clientes
1.734 horas de consultoria realizadas
27.530 beneficiados via Investimento
Social Privado
Main Results
7 companies served
57.01% client recurrence
1,734 hours of consulting performed
27,530 beneficiaries via Private Social
Investment

Clientes atendidos / Customers served
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As Campanhas Permanentes têm como objetivo promover o desenvolvimento do Instituto da
Criança e dos projetos por nós patrocinados, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade
social, oferecendo melhores condições nas áreas de educação, saúde, cidadania, cultura e desenvolvimento comunitário, sendo elas:
The Permanent campaigns are intended to promote the development of the Children’s Institute and projects
it sponsored, benefiting many families in vulnerable social situation, offering better conditions in the areas of
education, health, citizenship, culture and development the community, as follows:

Campanha #agentequefaz
Permite que pessoas físicas realizem doações mensais ao Instituto.
Campaing - #wedoitourselves
It allows individuals to hold monthly donations to the Institute.

Campanhas Permanentes Permanent campaigns

Campanha Cardápio Solidário
Viabiliza que restaurantes ofereçam aos seus clientes a oportunidade de realizarem voluntariamente a doação de R$ 1,00, a ser debitado a cada conta,
às ações sociais apoiadas pelo Instituto da Criança. Atualmente, a Campanha está presente em mais de 50 estabelecimentos do Rio de Janeiro.
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Campaing – Solidary Menu
Enables restaurants to offer their customers the opportunity to voluntarily perform
the donation of R$ 1.00, to be charged to each account, to social actions supported
by the Children’s Institute. Currently, the Campaign is present in more than 50 establishments in Rio de Janeiro.

Check Out Social
Possibilita que o empresas de hospedagem ofereçam aos seus hóspedes
a oportunidade de fazer uma contribuição financeira ao IC. Atualmente, o
projeto conta com a parceria com a Rede Transamérica, Hotéis Marina All
Suites e Villa Rasa.
Social Check Out
Enables hosting companies to offer their guests the opportunity to make a financial contribution to the IC. Currently, the project has a partnership with the Network
Transamerica, Marina All Suites Hotels and Villa Rasa.

Campanha Doar é da Nossa Conta
Permite que o estabelecimento ofereça aos seus clientes a oportunidade
de fazerem uma contribuição financeira (R$ 0,50, R$ 1 ou R$ 2) ao Instituto
da Criança.
Campaing - Donating is our Business
It allows the establishment to offer guests the opportunity to make a financial contribution (R$ 0.50 R$ 1 or R$ 2) to the Children’s Institute.

Campanha Muitas Felicidades
É uma ação que oferece ao aniversariante a oportunidade de contribuir
com o Instituto da Criança através de seus convidados e amigos que podem
destinar uma determinada quantia financeira a instituição em forma de homenagem/presente.
Campaign - A Lot of Happiness
It is an action that offers the birthday person the opportunity to contribute to the
Children’s Institute by your guests and friends who can allocate a certain financial
amount to the institution in the form of tribute / present.
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Campanha Salário Solidário
Comporta que a empresa ofereça aos seus colaboradores a oportunidade de contribuírem com a instituição, voluntariamente, com uma quantia mensal pré-definida através de desconto em folha de pagamento.
Campaing – Solidary Salary
Assures that the company can offer its employees the opportunity to contribute to the institution,voluntarily, with a monthly amount pre-defined by discount in payroll.

Campanha Renda Solidária
Faculta que empresas tributadas pelo lucro real possam destinar até 1% e pessoas físicas até 6% do imposto de renda devido ao FIA – Fundo da Infância e Adolescência. Segue também informações sobre benefício
fiscal referente as doações a OSCIPs, por empresas tributadas pelo lucro real;
Campaing – Solidary Income
Provides that companies taxed on actual profits can allocate up to 1% and individuals up to 6% of income tax due to the
FIA - Childhood and Adolescence Fund. It also follows information on tax benefit related donations to OSCIPs for companies taxed on actual profits;

Campanhas Sazonais Seasonal campaings

Páscoa Easter
30 Instituições beneficiadas
1.736 atendidos
30 benefited institutions
1,736 attended

Agasalho Coat
14 Instituições beneficiadas
1.179 atendidos
14 benefited institutions
1,179 attended

Dia das Crianças Children’s Day
16 Instituições beneficiadas
1.413 atendidos
16 benefited institutions
1,413 attended

Natal Christmas
18 Instituições beneficiadas
1.930 atendidos
18 benefited institutions
1,930 attended
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Maratona Caixa do Rio de Janeiro beneficia o Instituto da Criança
Maratona Caixa do Rio de Janeiro benefits Child Institute

A Maratona Caixa da Cidade do Rio de Janeiro
continua sua parceria com instituições que visam o
desenvolvimento social. Em 2015, o corredor também
pôde contribuir com a instituição de sua preferência
através de R$ 5,00 do valor da inscrição. Com isso, o
Instituto da Criança foi uma entre duas organizações
beneficiadas com a iniciativa.
Marathon da Caixa do Rio de Janeiro continues partnership
with institutions aimed at social development. In 2015, the
corridor could also contribute to the institution of your choice
by R $ 5.00 of the registration fee. Child Institute was one of two
organizations benefited from the initiative.

Alerj concede Medalha Tiradentes a Pedro Werneck, presidente do Instituto da Criança
Alerj grants Tiradentes Medal to Pedro Werneck, president of Child Institute

14 de outubro de 2015 foi uma data importante para
o Instituto da Criança. Isso porque Pedro Werneck,
presidente da organização, recebeu a Medalha
Tiradentes, uma honraria concedida pelo Governo e
destinada a premiar pessoas que prestaram serviços
relevantes à causa pública do Estado do Rio de Janeiro.
O evento foi realizado na ALERJ, localizada no Palácio
Tiradentes, centro do Rio.
October 14, 2015 was an important date for Child Institute. This is
because Pedro Werneck, president of the organization, received
the Tiradentes Medal, an honor granted by the Government
and aimed to reward persons who have provided outstanding
services to the public because of the state of Rio de Janeiro. The
event was held at ALERJ located at Tiradentes Palace.

Instituto da Criança participa de evento do Observatório Social Internacional

Eventos Events

Child Institute participates in event of the International Social Observatory
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O Observatório Social Internacional – OSI – realizou,
no dia 2 de outubro, na FIRJAN/Rio de Janeiro, o evento
com o tema “Os Desafios da Responsabilidade Social
Corporativa no Brasil: Proposta de Atuação do OSI no
País”. Na ocasião, o 2º vice-presidente da FIRJAN, Carlos
Fernando Gross, deu boas vindas aos participantes. O
Instituto da Criança foi um dos convidados do evento,
com formato de workshop, através da palestra feita por
Laura Tamancoldi, coordenadora de Responsabilidade
Social Corporativa da organização.
The International Social Observatory - OSI - held on October 2,
FIRJAN/Rio de Janeiro, the event with the theme “Challenges of
Corporate Social Responsibility in Brazil: OSI Acting Proposal in
the country.” At the time, the 2nd vice president of FIRJAN, Carlos
Fernando Gross, welcomed the participants. The Child Institute
was one of the guests of the event with workshop format through
lecture by Laura Tamancoldi, coordinator of Corporate Social
Responsibility of the organization.
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Saiu na Mídia Clipping
Jornal O Dia - 13/10/2015
Rio de Janeiro
O Dia Newspaper

IG - 09/06/2015
Internet

Glamurama - 09/06/2015
Internet
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Para o Instituto da Criança, o Programa de Cotas foi implementado com o objetivo de alcançar
um equilíbrio financeiro visando trazer mais estabilidade a sua operação. Com isso, está
conseguindo ampliar expressivamente suas ações.
Através do programa, o Instituto da Criança compartilha a coautoria dos seus resultados
sociais e sua reputação com as empresas parceiras, integrantes do grupo de cotistas. Desta
maneira, torna-se uma solução efetiva aos que desejam investir em Responsabilidade Social,
de forma segura, ágil e eficiente.
For the Child Institute, the Quota Program was implemented in order to achieve a financial balance with
a goal of bringing more stability to its operation. With this, it is significantly managing to expand their
actions.
Through the program, the Children’s Institute shares the co-authorship of their social outcomes and
reputation with partner companies, members of the shareholders group. Thus, becomes an effective
solution to those who wish to invest in Social Responsibility safely, quickly and efficiently.

Programa de Cotas Share Program

COTISTA
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SHAREHOLDER

INVESTIMENTO MENSAL - R$
MONTLHY INVESTMENT

Diamante - Diamond				15.000
Ouro - Gold					10.000
Prata - Silver					5.000
Bronze - Bronze					1.000
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MASTER | Master

OURO | Gold

PRATA | Silver

BRONZE | Bronze
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Receitas Gerais
General Income

TIPO DE RECEITA

ORIGEM

VALOR R$

Programa de cotas, doações financeiras mensais e eventuais, patrocínio de
eventos, campanhas, projetos, programas, parcerias e serviços.
Program of quotas, monthly financial donations and eventuals, events
sponsoring, campaigns, projects, programs, partnerships and services.

2.467.054,00

Doações e serviços Pro bono, tais como: agência de comunicação, aluguéis,
auditoria, veiculação publicitária, consultoria, entre outras, prestados ao
Instituto.
Donations of pro bono services such as: communication agency, rentals,
auditing, publicity campaign, consulting, among others given to the Institute.

1.338.956,00

Valor estimado de itens diversos captados, tais como: roupas, mantimentos,
móveis, brinquedos, equipamentos e utensílios.
Estimated amount of several itens captured such as: clothes, supplies,
furnitutres, tays, equipments and utensils.

282.315,00

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.
Direct captured amount to FIA - Found for the Infant an Adolescent, trough the
destination of part of the amount of the Income Tax of both physical and juridal
people to be applied in projects of institutions sponsored by the Institute of the
Child previously approved by CMDCA.

496.676,00

Type of Income

Monetárias
Monetary

Não-Monetárias Pro bono
Pro bono non-monetary

Doações Materiais
Materials Donations

Programa Renda Solidária
Solidary Income Program

Origination

Total de Receitas Consolidadas

4.585.001,00

Resultados Results

Total of Consolidated Income

Value R$
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Receitas Monetárias
Monetary Income

RECEITAS MONETÁRIAS TOTAIS
Monetary Income

VALOR R$
Value R$

Cotistas | Quotations members

851.619,14

Consultoria | Consulting

521.949,94

Mensalista Pessoa Física | Monthly Physical People

210.490,96

Mensalista Pessoa Jurídica | Monthly Juridical People

68.874,99

Patrocinador no Exterior | Sponsor

43.641,97

Esporádico Pessoa Física | Eventual Physical People

141.566,00

Esporádico Pessoa Jurídica | Eventual Juridical People

170.020,00

Doações Anônimas | Anonimous

23.764,00

Campanhas e Eventos | Campaigns and Events

106.797,00

Patrocinador no País | Sponsor

54.000,00

Recebimento do Exterior | Income from Abroad

51.900,00

Check Out Social | Social Checkout

12.073,00

Salário Solidário | Solidary Salary

33.060,00

Cardápio Solidário | Friendly Menu

80.419,00

Outras - Recuperação de Despesas de 2013 | Others - Recovery of 2013 expenses

139.007,00

Financeiras | Financials
Deduções da Receita| Revenue Deductions
Total

8.040,00
-50.169,00

2.467.054,00
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Receitas Não Monetárias Pro bono
Nonmonetary income Pro bono

DOADOR
Donator

Resultados Results

Service Value R$

Copiadora Cidade

6.000,00

Papelaria Papel Imagem

3.600,00

Videomaker
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VALOR DO SERVIÇO R$

704,00

Auditasse Auditoria

22.000,00

Mandic

6.600,00

BDO Baker Tilly

71.400,00

Net Profit Training & Coaching

23.000,00

Luiz Carlos Costa

80.000,00

Milton Abrunhosa

48.000,00

Paulo Arthur

8.400,00

Marcus Valente

20.000,00

Carlos Mousinho

8.000,00

Marina Palace Hotel

15.600,00

Viação União

22.000,00

Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá

60.000,00

IC/BQ Escritórios

1.440,00

Agência Frog

80.000,00

Revista Brasil Travel

127.000,00

Climatempo

4.500,00

FTD

37.000,00

Bianca Tedesco

3.500,00

FSB Mídia & Análise
Adjuve
Total

Total

681.262,00
8.950,00

1.338.955,85
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Investimentos e Despesas

Investments and Expenses

TIPO

DESTINO

Type

Destination

Investimento Financeiro nos
Programas Educacionais e Projetos de
Desenvolvimento Comunitário

Aplicação de valores para realização dos programas educacionais e
projetos de desenvolvimento comunitário.

Investimento Financeiro em Projetos
Patrocinados pelo Instituto da Criança e
outras instituições da rede

Aplicação de valores para realização de projetos patrocinados e
investimentos pontuais em instituições sociais da rede do Instituto.

Finantial Investiment in the Educational Programs &
Projects of Communitary Development

Application of amounts to the realization of educational programs & projects of
communitary development.

Finantial Investment in projects sponsored by The
Institute of the Child besides other institutions within
the networking

Application of amounts to the realization of sponsored projects & pontual
investments in social institutions within the networking of the Institute.

Assessoria para Desenvolvimento de
Custeio Administrativo

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

Consultation for the Development of Administrative
Casting

Despesas Operacionais, Tributárias e
Financeiras
Operational, Tributary and Finantial Expenses

Doações Não-Monetárias Pro bono
Pro bono Non-Monetary Donations

Investimentos Indiretos
Indirect Investments

Doações Materiais
Materials Donations

Campanha Renda Solidária
Solidary Income Campaign

Casting of a dedicated team to the development and supervisioning of social
actions from the Institute, as well as its networking of sponsored works.

Custeio da infra-estrutura operacional do Instituto: luz, telefone, transporte,
material de escritório e informática, assessoria jurídica, fornecesores e
despesas.
Casting of the operational infra-estructure from te Institute: telephone,
transportation, oﬃce and IT supplies, juridical consultation, suppliers and extra
expenses.
Doações de serviços Pro bono, tais como: agência de comunicação, aluguéis,
auditoria, veiculação publicitária, consultoria, entre outras, prestados ao
Instituto.

Value R$

132.202,00

398.876,00

1.446.032,00

572.968,00

1.338.955,85

Donations of pro-bono services such as: communication agency, rentals,
auditing, publicitary campaign, consulting, among others given do the Institute.

Doações e patrocínios financeiros captados ou indicados pelo Instituto,
direcionados diretamente para as obras sociais apoiadas.
Donations and finantial sponsorships besides pro-bono captured services, or
referred by The Institute direct targeted to the supported social work.

Valor estimado de itens diversos destinados a rede do Instituto, tais como:
roupas, mantimentos, móveis, brinquedos, equipamentos e utensílios.

46.675,83

282.315,00

Estimated amount of several itens intended for the networking of The Institute
suche as: clothes, supplies, furniture, toys, equipments and utensils.
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.
Amount direct captured to the FIA - Fund for the Infant and Adolescent, through
the destination of part of the income tax from both physical and juridical people
to be applied un projects sponsored by The Institute of the Child previously
approved by the CMDCA.

Total de Investimentos e Despesas Consolidadas

Total of Investments & Consolidated Expenses

VALOR R$

496.676,00

4.714.700,68
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Programas Educacionais e Projetos de
Desenvolvimento Comunitário

Educational Programs and Community Development Projects

PROJETO
Project

57.172,00

Hora da Leitura

75.030,00

Time to Read

Investimentos Totais

132.202,00

Total Investiments

ESPAÇO CIDADÃO
Space Citizenship

VALOR R$
Value R$

Operacional

45.171,00

Cesta de Alimentos

12.001,00

Operational

Food Basket

Total

57.172,00

Total

HORA DA LEITURA
Time to Read

VALOR R$
Value R$

Pessoal (Prestação de Serviços)

40.817,00

Operacional

34.213,00

Personal (Provision of Services)
Operational

Financeira
Brokers

Resultados Results

Value R$

Espaço Cidadão
Space Citizenship
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VALOR R$

Total
Total

615,00

75.645,00
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Projetos e Doações

Projects and Grants

PROJETOS PATROCINADO (INSTITUIÇÃO)
Sponsored Project (Institution)

VALOR R$
Value R$

Lar Santa Catarina

23.416,00

Associação Pró-Esporte Educação e Cultura Raﬀ Giglio

28.032,00

Instituto Rogério Steinberg

28.000,00

Projeto Amplitude

28.320,00

Centro Social Phênix

28.000,00

Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu - ACENI

28.000,00

Núcleo Sócio Cultural Semente do Amanhã

19.275,00

Associação Cultural Nascente Pequena

33.665,00

Total

216.708,00

Total

PROJETOS CONVENIADOS (INSTITUIÇÃO)
Insured Projects (Institution)

VALOR R$
Value R$

Associação Educacional Francisca Nubiana da Silva

25.221,00

Instituto Vida Real

28.991,00

Associação Nossa Turma

13.206,00

Total

67.418,00

Total

DOAÇÕES (INSTITUIÇÃO)
Donations (Institution)

VALOR R$
Value R$

Associação Tutelar de Menores Casa Maternal Mello Mattos

32.829,00

Instituto Flordelis

13.748,00

Lar Santa Catarina

51.024,00

Outras instituições

17.150,00

Total
Total

114.751,00
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Doações Materiais Destinadas
Donations Materials Intended

PERÍODO
Period

VALOR R$
Value R$

1º Trimestre

25.854,00

2º Trimestre

54.408,18

3º Trimestre

131.267,00

4º Trimestre

70.785,52

Total do Ano

282.314,70

1st Three Months

2nd Three Months

3rd Three Months

4th Three Months

Resultados Results

Annual Total
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Despesas Operacionais

Operational Expenses

DESPESAS OPERACIONAIS
Operational Expenses

Despesas Administrativas

VALOR R$
Value R$

1.446.032,00

Administrative Expenses

Despesas Operacionais, Tributárias e Financeiras
Operational, Tributary and Finantial Expenses

Total

381.913,00

1.827.945,00

Total

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Administrative Expenses

VALOR R$
Value R$

Remunerações

851.073,00

Benefícios

105.897,00

Encargos

489.062,00

Remunerations
Benefits

Spendings

Total

1.446.032,00

Total

DESPESAS OPERACIONAIS, TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS
Operational, Tributary and Financial Expenses

VALOR R$
Value R$

Operacionais

337.128,00

Tributárias

18.196,00

Financeiras

26.589,00

Operational
Tributary
Financial

Total
Total

381.913,00
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Histórico de Captação do Renda Solidária
Capture History of Renda Solidária

ANO
Year

VALOR R$
Valor R$

2003

21.500,00

2004

25.500,00

2005

32.200,00

2006

651.816,82

2007

16.314,25

2008

410.950,00

2009

916.913,07

2010

1.636.283,21

2011

823.515,00

2012

968.000,00

2013

1.157.830,00

2014

1.283.081,00

2015

496.676,00

Captação Total

8.440.579,35

Resultados Results

Total Captation
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Hugo Brêttas
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As seguintes empresas e pessoas físicas prestaram seus serviços de forma voluntária em 2015.
The following companies and people provided their service voluntarily

Pro bono

Pessoas físicas:
Bianca Tedesco
Carlos Mousinho
Luiz Carlos Costa
Marcus Valente
Milton Abrunhosa
Paulo Arthur Mauro
Rodrigo Fernandez
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*50% de bolsa de estudo para colaboradores do Instituto da Criança.
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Nossa Equipe Our Team
Presidência

Comunicação & Marketing

PEDRO WERNECK

LEANDRO NASCIMENTO

Conselho Consultivo
CARLOS WERNECK
CESAR LYNCH
PAULO CALARGE FILHO
LUIZ CARLOS COSTA
EDUARDO OURIVIO
Conselho Fiscal
JORGE DE AZEVEDO GARCIA FILHO
PAULO RENATO LOPES PAQUET DE ANDRADE
RODRIGO LUIZ GOECKS SANTOS

Colaboradores
Administrativo / Financeiro
MARCOS GARCIA

COORDENADOR CORPORATIVO

JEAN FONSECA

COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO & MARKETING

ADEILTON LIMA JR.
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO & MARKETING

HELOÁ BENTO
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO & MARKETING

Responsabilidade Social Corporativa
MARIANA PINHEIRO
COORDENADORA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

LAURA TAMANCOLDI
COORDENADORA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

RODRIGO SILVA

ANALISTA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

YASMIN YOUSSEF
ANALISTA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Projetos Especiais e Estratégicos

PRISCILA SARMENTO

LUCAS BASTOS JR.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

RAFAEL OLIVEIRA

Voluntárias

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

ADRIANE CORDEIRO

PEDRO SANTIAGO

PROJETO LIVRO 20 ANOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Projetos Sociais
ANA CAROLINA ALMEIDA
ASSISTENTE DE PROJETOS SOCIAIS

BIANCA TEDESCO

COMUNICAÇÃO & MARKETING

CLARISSA RAMALHO
PROJETOS SOCIAIS

*50% de bolsa de estudo para colaboradores do Instituto da Criança.

EDIONE CABRAL
COORDENADOR PROJETO ESPAÇO CIDADÃO

ELISABETE VIEIRA

COORDENADORA DE PROJETOS SOCIAIS

LUCIANE GUIMARÃES

ANALISTA DE PROJETOS SOCIAIS

Relacionamento Institucional

Coordenação do Documento
LUCAS BASTOS JÚNIOR
MARIO ZONENSCHEIN
Projeto Gráﬁco / Diagramação
ADEILTON LIMA JR.

ANA BEATRIZ SIMONSEN

Revisão Ortográﬁca
LEANDRO NASCIMENTO

IZABEL OLIVEIRA

Revisão Financeira
MARCELO FERNANDES DA SILVA

COORDENADORA DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL

ANALISTA DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL

Tradução
NATHALIA ALVES
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Rua Faro, 80 - Anexo 2º andar
Jardim Botânico. Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22461-020
Telefones: (21) 2239-9555 / 2294-7170
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