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ENTREVISTA COM PRESIDENTE
Quais foram as principais ações realizadas em 2016?
Em um ano marcado por adversidades, destaco essas
principais ações, o fortalecimento da gestão dos
empreendimentos sociais que apoiamos, a consolidação
condominial do Projeto Nosso Cuiabá, o investimento
na infraestrutura da Casa Maternal Mello Mattos, a
assessoria para empresas viabilizarem e aplicarem o
voluntariado e o investimento social corporativo, além
do avanço na campanha Cardápio Solidário.
E incluo com importância, a revisão do propósito, missão
e visão do Instituto da Criança, que após produtivos
brainstormings internos conseguimos traduzir com
clareza a nossa essência institucional – de ser, pensar e
atuar.
E quais foram os maiores desafios deste ano?

contribuem, e permanecem ao nosso lado para
continuarmos avançando.
Quais são as perspectivas para 2017?
Mesmo sem um prognostico seguro do cenário brasileiro,
vejo o novo ano como grande oportunidade para o
Instituto da Criança. Com o apoio de nossos conselheiros,
construímos um Plano Estratégico com quatro grandes
focos: (I) gerar sustentabilidade financeira, (II) garantir
a satisfação dos nossos investidores, (III) aprimorar a
nossa gestão e (IV) promover a autossustentabilidade
dos empreendimentos sociais apoiados por nós. Como
também o direcionamento de nossas ações baseadas
nos 17 ODS’s - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
- definidos pela ONU. Acredito fortemente na sua
consecução, e nos impactos positivos que produzirá.
Concluo propondo a todos, que acreditem no futuro do
Brasil. Além de pátria amada ecoada em nosso hino,
pensemos como um lugar que merece ser amado, e
que se cada um fizer a sua parte com competência
e dedicação, exercendo a solidariedade, poderemos
construir sem ufanismo e comparações impossíveis,
um ambiente melhor do que temos hoje. É nisto que o
Instituto da Criança acredita, e com toda a humildade,
tem movido as nossas ações.

Naturalmente, o maior desafio comum de todas as
instituições brasileiras foi sobreviver a um cenário de
profunda crise econômica e institucional que afetou
o País. Mas, apesar destas adversidades, seguimos
acreditando na força da rede e articulação conquistados
pela nossa instituição, sempre em busca de novas
alternativas e no aprimoramento da tecnologia social.
Somos imensamente gratos a todos que colaboraram, Pedro Werneck - Presidente do Instituto da Criança
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INTERVIEW WITH PRESIDENT
What were the main actions taken in 2016?

remain with us to continue advancing.

In a year marked by adversities, I highlight these
main actions, strengthening the management of the
social enterprises that we support, the condominal
consolidation of the Nosso Cuiabá Project, the investment
in the infrastructure of Casa Maternal Mello Mattos, the
advisory to companies to enable and apply volunteering
and the corporate social investment, and the advancement
of the Cardápio Solidário campaign. And I include with
importance, the revision of the purpose, mission and
vision of Instituto da Criança, wich after productives
internal brainstorms we could translate with clarity our
institutional essence - of being, thinking and acting.

What are the prospects for 2017?

And what were the biggest challenge of this year?

Even without a safe prognosis of the Brazilian scenario,
I see the new year as a great opportunity for Instituto da
Criança. With the support of our counselors, we have built
a Strategic Plan with four main focuses: (I) to generate
financial sustainability, (II) to ensure the satisfaction
of our investors, (III) to improve our management and
(IV) to promote self-sustainability of social enterprises
supported by us. As well as directing our actions based
on the 17 ODS - Sustainable Development Objectives defined by the UN. Strongly believe in their achievement,
and the positive impacts they produce.
I conclude by proposing to all to believe in the future of
Brazil. In addition to the beloved homeland echoed in our
anthem, let’s think of it as a place that deserves to be
loved, and that if each one does it’s part with competence
and dedication, in exercising solidarity, we can set up,
without boosterism and impossible comparisons, a
better environment than we have today. That is what the
Instituto da Criança believes, and with all humility, has
moved our actions.

Naturally, the biggest challenge common on all Brazilian
institutions was to survive on a deep economic and
institutional crisis scenario.
But despite these adversities, we continue to believe in
the strength of the
network and articulation conquered by our institution,
always in search of new
alternatives and the improvement of social technology.
We are immensely
Pedro Werneck - President of Instituto da Criança
grateful to all who have collaborated, contributed, and

LINHA DO TEMPO
TIMELINE

1994
Os irmãos Werneck iniciam, informalmente,
iniciativas de cunho social após conhecerem a
história da família Flordelis.
The Werneck brothers informally initiate in the social field
after learning about the history of Flordelis family.

1998
O Instituto da Criança é formalizado.
Instituto da Criança is formally established.

2000
Aprimoramento da metodologia por meio de
incentivo as lideranças comunitárias.
The methodology is enhanced through encouraging
community leaders to participate.

2004

2008

Criação do primeiro projeto educacional: Espaço
Cidadão.

O Programa de Cotas é implantado; Dois projetos
educacionais foram criados: Hora da Leitura e
Pense Alto.

Creation of the first educational project: Espaço Cidadão.

The Shareholders Program is implemented; Two
educational projects are created: Hora da Leitura and
Pense Alto.

2009

2010

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

Criação do edital para avaliação e patrocínio
de projetos sociais; Início da Assessoria em
Responsabilidade Social Corporativa.

IC begins offering consulting services to companies
interested in Private Social Investment.

Call for Proposal process to evaluate and sponsor social
projects is established; IC begins offering advisory services
in Corporate Social Responsibility.

2011

2012

Início dos projetos de desenvolvimento
comunitário: #minhaajudasucasa e Nosso Cuiabá.

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

First Community Development projects:
#minhaajudasuacasa and Nosso Cuiabá.

Check Out Social campaign is implemented, in partnership
with the hotel industry.

2013

2014

Conclusão da 1ª fase do Projeto Nosso Cuiabá;
Criação de novas campanhas: Cardápio
Solidário, Salário Solidário, Muitas Felicidades e
#agentequefaz.

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

The 1st phase of the “Nosso Cuiabá” project concludes;
New campaigns are launched: Cardápio Solidário, Salário
Solidário, Muitas Felicidades and #agentefuefaz.

2015
O Instituto da Criança ganha uma nova sede no
Rio de Janeiro, no bairro Jardim Botânico, junto a
Casa Maternal Mello Mattos.
Instituto da Criança moves into new headquarters in the
“Jardim Botânico” neighborhood in Rio de Janeiro, near
Casa Maternal Mello Mattos.

Construction of more than 50 houses in the “Nosso
Cuiabá” project, bringing the total to 74 donated homes as
a result of the partnership between IC and both the public
and private sectors.

2016
Lançamento do livro em comemoração aos 20
anos do IC.
IC’s 20th anniversary commemorative book is launched.
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DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
DEVELOPMENTS PROJECT

O Instituto da Criança - IC - 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.
Instituto da Criança develops projects within the areas of education,
civics and community development.
Thus, we reinforce our commitment to building a better future
through planning, execution, evaluation and management of social
projects aimed at promoting people and contributing towards social
transformation.

PATROCÍNIO DE PROJETOS
SPONSORS PROJECT

Por meio de seu Edital, o IC 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. 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 IC.
O IC conta também com a modalidade “convênio” para
apoio a projetos sociais. Estes convênios foram firmados
com instituições que construíram suas bases em parceria
direta sendo também parte integrante da nossa história.
Vale destacar que, através da contratação do Instituto
Ekloos, em 2016, o IC apoiou 10 organizações, não só
financeiramente, mas também com apoio na área de
gestão e no desenvolvimento de projetos. O objetivo foi
gerar maior impacto social, além de possibilitar outras
formas de sustentabilidade nas organizações.

IC also supports social projects through Agreements signed with other
institutions that originated in direct partnership with IC, and are an
integral part of our history.
Through hiring Ekloos Institute in 2016, Instituto da Criança supported
10 organizations, not only financially, but also with support in
the area of project management and development, with a view to
increasing social impact and opening up possibilities for other forms
of Sustainability of organizations.
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Through its Call for Proposal process, Instituto da Criança - IC - selects
social projects aimed at assisting and caring for socially vulnerable
children and adolescents in the states of Rio de Janeiro and São
Paulo. Projects must be educational in nature to be eligible. Registered
institutions in our database are invited to participate and submit
their proposals according to the parameters outlined in the Call for
Proposal; proposals are then evaluated by IC technical staff.

CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY

Atendimento a 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.

Service to medium and large national and multinational companies
in designing strategic and operational Corporate Social Responsibility
solutions, helping them to implement socially responsible initiatives
benefiting both internal and external audiences.

CAMPANHAS
CAMPAIGNS

As campanhas desenvolvidas pelo IC permitem a captação
de recursos, o que possibilita o reforço e a continuidade
de nossas iniciativas sociais. Elas foram elaboradas tanto
para pessoas físicas quanto jurídicas. Até o momento
presente desenvolvemos as seguintes campanhas: Check
Out Social, Cardápio Solidário, Doar é da Nossa Conta,
Salário Solidário, Muitas Felicidades e Renda Solidária,
proporcionando uma variada forma de contribuição.
O IC desenvolve também 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.
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IC designs fundraising campaigns to attract resources to strengthen
and maintain our social initiatives. Our campaigns target both
individuals and corporations. Currently, we are promoting several
campaigns: Check Out Social, Solidarity Menu, Donating is On Us,
Solidarity Salary, Best Wishes and Solidary Income.
IC also designs seasonal campaigns for Easter, winter, Children’s Day,
and Christmas, to encourage donations of goods to the institutions
that are part of our network.

© Hugo Brêttas

ASSESSORIA EM
RESPONSABILIDADE SOCIAL
CORPORATIVA
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PROJETOS DESENVOLVIDOS
DEVELOPMENTS PROJECT

PROJETO ESPAÇO CIDADÃO
CITIZEN SPACE PROJECT

O QUE FAZ?
Oferece a adultos oito encontros, visando levar
o compartilhamento do conhecimento aos
participantes onde são tratados temas relativos
à cidadania, relacionamento interpessoal, entre
outros.

Purpose?
Offers eight meetings to adults, where themes
such as civics, interpersonal relationships and
others are discussed, with the goal of sharing
knowledge with the participants.

ONDE É REALIZADO?
Em comunidades do Rio de Janeiro e São Paulo.

Where?
In low-income neighborhoods in Rio de Janeiro
and São Paulo.

PÚBLICO-ALVO:
Adultos moradores das comunidades de baixa
renda.

Target audience:
Adult residents of low income neighborhoods.
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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.
ONDE É REALIZADO?
Instituições da rede do Instituto da Criança
e Hotel Marina Palace.
PÚBLICO-ALVO:
Empreendedores sociais.

Purpose?
Provides guidance to managers of social organizations
through access and information sharing relevant to
the various areas of their institutions.
Where?
Organizations in the Instituto da Criança network,
and Marina Palace Hotel (Rio de Janeiro).
Target audience:
Social entrepreneurs.
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PROJETO NOSSO CUIABÁ
NOSSO CUIABÁ PROJECT
Reconstruindo a dignidade.

O Instituto da Criança foi responsável pelo
desenvolvimento do projeto Nosso Cuiabá para
construção de um condomínio de casas para as
famílias vítimas das enchentes que atingiram a
região do Vale do Cuiabá, no distrito de Itaipava, em
Petrópolis – RJ.
O projeto foi idealizado pelo empresário Eduardo
Eugenio Gouvêa Vieira e contou com a contribuição
financeira da iniciativa privada e do poder público.
Deste modo, unindo forças distintas, foram construídas
e doadas 74 casas para cerca de 300 pessoas.
Em 2016, ocorreu a intensificação do trabalho de
consolidação da relação condominial formada no
espaço, auxiliando o grupo na solução de questões
prioritárias, fortalecendo o espirito comunitário com
a consolidação do apoio oferecido pelo parceiro
Adjuve. Neste próximo ano a quarta fase se inicia
com o propósito da promoção do reﬂorestamento,
construção de áreas de recreação, esportiva e
infraestrutura, além de um promissor projeto de
desenvolvimento sustentável.

14

The Instituto da Criança was responsible for the
development of the Nosso Cuiabá project to build
a condominium of houses for families who suffered
ﬂoods the struck the Cuiabá Valley in the Itaipava
district of Petrópolis, RJ.
The project was idealized by the businessman
Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira and counted with
the financial contribution of the private initiative
and the public power. In this way, by joining
different forces, 74 houses were built and donated
to about 300 people.
In 2016, occurred an intensification of the
consolidation work of the condominial relationship
formed in space, helping the group to solve priority
issues, strengthening the community spirit with
the support offered by the partner Adjuve. This
coming year, the fourth phase begins with the
purpose of promoting reforestation, construction of
recreation, sports and infrastructure areas, as well
as a promising sustainable development project.
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PROJETO MELLO MATTOS
MELLO MATTOS PROJECT

O Projeto Mello Mattos – PMM – foi constituído
em novembro de 2015 para as análises e
investimentos coordenados pelo Instituto da
Criança a partir da formação de um Grupo
de Trabalho – GT – constituído por membros
voluntários dispostos a colaborar e contribuir
para este ﬁm. Deste modo, viabilizou a
captação dos recursos ﬁnanceiros, assim
como permitiu a contratação de proﬁssionais
e empresas especializadas para a execução
destas obras e reformas.
O objetivo foi beneﬁciar a gestão da instituição
a ﬁm de potencializar a sustentabilidade
da escola no propósito da formação de
alunos academicamente preparados e
socialmente responsáveis. Neste contexto,
inclui-se a revitalização e restauração predial
da instituição, em termos de infraestrutura
e novos espaços. Com isso, tivemos 314
crianças beneﬁciadas.

Projeto Mello Mattos – PMM – was established in November
2015 for the analyzes and investments coordinated
by Instituto da Criança, based on the formation of a
Working Group - WG - made up of volunteer members
willing to collaborate and contribute to this goal. In this
way, it enabled the raising of financial resources, as well
as allowing the hiring of professionals and specialized
companies for the execution of these works and reforms.
To benefit the management of the institution in order to
enhance the sustainability of the school in the purpose
of training students graduate both better prepared
academically, and with a greater sense of social
responsibility. In this context, it includes revitalizing and
restoring the school building, in terms of infrastructure
and new buildings. In this way, we had 314 children
benefited.
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REUNIÃO SOCIAL
SOCIAL MEETING

Um espaço aberto e democrático no exercício
da cidadania ativa no campo social, onde são
compartilhadas experiências de instituições que
desenvolvem projetos sociais de relevância no
Estado do Rio de Janeiro.
O Instituto da Criança gerencia a organização
do evento, convidadando sua rede de parceiros
a participarem. Nestes encontros, organizações
sociais são convidadas a apresentarem seus
trabalhos e também são trazidos a pauta temas
referentes a área social a serem debatidos /
discutidos com o público presente, de forma a
promover uma reﬂexão e compartilhamento de
informações.
Estas reuniões visam promover uma interlocução
entre representantes de comunidades, sociedade
civil, instituições públicas, privadas e organizações
não governamentais.
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It’s an open and democratic space in active
citizenship in the social field, where are shared
the experiences of institutions that develop social
projects of relevance in the State of Rio de Janeiro.
Instituto da Criança manages the event organization,
inviting your network of partners to participate. In
these meetings, NGO’s are invited to present their
work and are also exposed topics to social area to
be debated and discussed with the audience in order
to promote reﬂection and sharing of information.
These meetings promote a dialogue between
community representatives, civil society, public
and private institutions and non-governmental
organizations.
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PROJETOS PATROCINADOS SPONSORS PROJECT

BAILARTE
Instituição: Núcleo Sócio-Cultural Semente do
Amanhã
www.sementedoamanha.org.br
Onde? Bangu, Rio de Janeiro - RJ
O que faz? Visa o ensino e a prática de ginástica
rítmica 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.
O objetivo é desenvolver a expressão, confiança,
atividade física e autoestima dos alunos e de suas
famílias.
Público-alvo: Crianças e jovens de ambos os
sexos, de 7 a 17 anos.
Beneﬁciados: 60

Institution: Núcleo Sócio-Cultural Semente do
Amanhã
Where? Bangu, Rio de Janeiro - RJ
Purpose? Supports teaching and participation
in the complementary activities of gymnastics
and ballet. While gymnastics focuses on physical
strength, attention to precise, minute movements
and teamwork, ballet adds grace, softness and
body expression. The goal is to develop expression,
confidence, physical activity and self-esteem in
students and their families.
Target audience: Children and youth of both sexes,
ages 7-17.
Number of Beneﬁciaries: 60
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BRINCANDO E APRENDENDO

Instituição: Ação Social Paulo VI
facebook.com/acaosocialpaulovi
Onde? Duque de Caxias - RJ
O que faz? Desenvolvido na brinquedoteca, tem
como missão contribuir na formação integral do
ser humano e os vários períodos da vida que ele
atravessa, estimulando o desenvolvimento das
capacidades de concentração e atenção.
Público-alvo: Crianças de 1 a 5 anos e seus pais
e/ou responsáveis.
Beneﬁciados: 120

Institution: Ação Social Paulo VI
Where? Duque de Caxias - RJ
Purpose? This project, which takes place in a “toy
library,” seeks to stimulate children’s concentration
and attention abilities, contributing to human
development in a way that will serve them
throughout the many stages of life.
Target audience: Children ages 1-5 and their parents
or guardians.
Number of Beneﬁciaries: 120
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PROJETOS PATROCINADOS SPONSORS PROJECT

CONQUISTANDO AUTONOMIA
Instituição: Fundação Educandário Princesa Isabel
www.fpi.org.br
Onde? Petrópolis - RJ
O que faz? Projeto de orientação para ingresso
no mercado de trabalho através do oferecimento
de conhecimentos técnicos específicos e
educação para o trabalho. O objetivo é estimular
a escolarização e a formação profissional como
instrumentos de ascensão social, buscando a
superação de dificuldades e o aproveitamento de
potencialidades.
Público-alvo: Adolescentes na faixa etária de 15 a
18 anos.
Beneﬁciados: 40

Institution: Fundação Educandário Princesa Isabel
Where? Petrópolis - RJ
Purpose? This project provides guidance to prepare
young people to enter the workforce, offering specific
technical and educational courses. The project
emphasizes education and professional training as
tools of social ascent, helping to overcome diﬃculties
and maximize students’ abilities and potential.
Target audience: Teenagers ages 15-18
Number of Beneﬁciaries: 40
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CONSCIENTIZANDO, CONSTRUINDO E
MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA
Instituição: Associação das Crianças Excepcionais
de Nova Iguaçu
www.aceni.org.br
Onde? Nova Iguaçu - RJ
O que faz? O projeto é desenvolvido com
mães, cujos filhos são pacientes da instituição,
buscando desenvolver nas participantes a
construção e a prática de conhecimentos sobre
hábitos saudáveis e profilaxia de certas doenças.
Estimula a criatividade, a prática de higiene com
os alimentos, os conhecimentos nutricionais e
a realização de receitas. Assim, as participantes
podem preparar alimentos a serem vendidos para
gerar renda e completar o quadro financeiro da
família.
Público-alvo: Mães
Beneﬁciados: 50

Institution: Associação das Crianças Excepcionais de
Nova Iguaçu
Where? Nova Iguaçu - RJ
Purpose? This project focuses on mothers whose
children are patients of the Nova Iguaçu Exceptional
Children’s Association, teaching them to put healthy
habits that prevent the spread of disease into
practice. It encourages creativity, good hygiene in
food preparation, nutritional knowledge and creating
recipes. The participants also learn to prepare food
goods to sell, generating additional income for their
families.
Target audience: Mothers
Number of Beneﬁciaries: 50
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PROJETOS PATROCINADOS SPONSORS PROJECT

DANÇANDO A DIVERSIDADE

STREET DANCE COMO VIA DE DIREITOS PARA ADOLESCENTES

Instituição: Centro Social Phenix
facebook.com/centrosocialphenix
Onde? 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.
Público-alvo: Adolescentes de 12 a 15 anos.
Beneﬁciados: 30

Institution: Centro Social Phenix
Where? São João de Meriti - RJ
Purpose? Exposes adolescents to the concepts of
human rights and cultural diversity, through street
dance.
Target audience: Teenagers ages 12-15
Number of Beneﬁciaries: 30
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EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO
Instituição: Associação Evangélica Pequeno
Rebanho
facebook.com/crechepequenorebanho
Onde? São Gonçalo - RJ
O que faz? Atua com uma proposta baseada no
enriquecimento cultural, consciência corporal
e promoção da saúde a fim de colaborar com
o aprendizado e desenvolvimento motor,
priorizando uma educação pautada no PCN da
Educação Infantil através da dança, educação e da
arte.
Público-alvo: Crianças de 2 a 5 anos.

Institution: Associação Evangélica Pequeno Rebanho
Where? São Gonçalo - RJ
Purpose? It works with a proposal based on
cultural enrichment, corporal awareness and health
promotion in order to collaborate with learning and
motor development, prioritizing an education based
on the NCP of Childhood Education through dance,
education and art.
Target audience: Children ages 2-5
Number of Beneﬁciaries: 120

Beneﬁciados: 120
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PROJETOS PATROCINADOS SPONSORS PROJECT

FAVORECENDO A COMUNICAÇÃO DA
CRIANÇA AUTISTA
Instituição: Projeto Amplitude
www.projetoamplitude.org
Onde? Vila Mariana, São Paulo - SP
O que faz? Promove a aquisição e o
desenvolvimento de habilidades comunicativas
através do PECS (Sistema de Comunicação
por Troca de Figuras) para crianças dentro do
Transtorno do Espetro Autista.
Público-alvo: Crianças
Beneﬁciados: 45

Institution: Projeto Amplitude
Where? Vila Mariana, São Paulo - SP
Purpose? Promotes the development of
communication skills through PECS (Picture Exchange
Communication System) for children with Autism
Spectrum Disorder.
Target audience: Children
Number of Beneﬁciaries: 45

© Arquivo

MAQUINETANDO

A ARTE EM COSTURA E CUSTOMIZAÇÃO
Instituição: Associação Cultural Nascente
Pequena
www.nascentepequena.org.br
Onde? Guapimirim- RJ
O que faz? Realiza curso de costura e
customização que atende mulheres para resgatar
sua cidadania e aumentar a renda, valorizando
os 3 R’s: Reaproveitar, Reutilizar e Reciclar. A
iniciativa pretende criar uma identidade cultural
local a partir da experiência de mulheres fazendo
com que se sintam valorizadas e produtivas,
difundindo um novo conceito social para a velhice.
Público-alvo: Mulheres da terceira idade

Institution: Associação Cultural Nascente Pequena
Where? Guapimirim - RJ
Purpose? This project provides sewing and
customization classes to senior women to restore
their sense of civic participation while increasing
their income through reusing and recycling everyday
materials. This initiative seeks to create a local
cultural identity by helping senior women feel valued
and productive, a new social concept for women in
their golden age.
Target audience: Senior women
Number of Beneﬁciaries: 60

Beneﬁciados: 60
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PROJETOS PATROCINADOS SPONSORS PROJECT

SOCIALIZANDO COM MÚSICA E ARTE

Instituição: Lar Santa Catarina
www.lar-santa-catarina.org.br
Onde? Petrópolis - RJ
O que faz? Realiza atividades lúdicas e
recreativas através da arte e da música, visando
o entretenimento, a integração social, o
desenvolvimento cognitivo e motor.
Público-alvo: Adolescentes e adultos com
deficiência mental, de 12 a 36 anos.
Beneﬁciados: 36

Institution: Lar Santa Catarina
Where? Petrópolis - RJ
Purpose? Offers play and recreational activities
through art and music, to provide entertainment
as well as enhance social, cognitive and motor
development.
Target audience: Teenagers and adults with mental
disabilities, ages 12 to 36.
Number of Beneﬁciaries: 36

© Juliana Varajão

VIVER E APRENDER NA MARÉ
Instituição: Instituto Vida Real
www.institutovidareal.org.br

Institution: Instituto Vida Real

Onde? Complexo da Maré, Rio de Janeiro - RJ

Where? Maré neighborhood, 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 develop
well-rounded young adults with improved levels
of education, awareness of their rights and duties,
social consciousness and expanded cultural capital.

Público-alvo: Adolescentes e adultos, de 12 a 18
anos.

Target audience: Teenagers and young adults, ages
12 to 18.
Number of Beneﬁciaries: 100

Beneﬁciados: 100
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PROJETOS PATROCINADOS SPONSORS PROJECT

SOM DA VILA
Instituição: Associação Educacional Francisca
Nubiana da Silva
facebook.com/AEFNS
Onde? São João de Meriti - RJ
O que faz? Oportuniza 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.
Público-alvo: Crianças e adolescentes entre 7 e
17 anos.
Beneﬁciados: 60

Institution: Associação Educacional Francisca
Nubiana da Silva
Where? São João de Meriti - RJ
Purpose? Provides opportunities to access and
explore art and culture through the use of musical
instruments, voice and choice of cultural music. These
new opportunities for leisure, culture, education and
training contribute to civic development and social
inclusion.
Target audience: Children and teenagers, ages 7 to
17.
Number of Beneﬁciaries: 60

Custa pouco e vale muito.”

“Exercite a solidariedade.

© Hugo Brêttas

ASSESSORIA EM RESPONSABILIDADE
SOCIAL CORPORATIVA
A assessoria em Responsabilidade Social Corporativa -RSC- tem como principal objetivo orientar e dar
suporte às empresas em ações estratégicas para a prática da responsabilidade social. Essas empresas
podem ser de médio e grande portes, nacionais e multinacionais.
A assessoria atende nas seguintes áreas de atuação:
• Cidadania Corporativa
- Implementação de programas e projetos de voluntariado empresarial.
• Investimento Social Privado
- Elaboração de projetos personalizados.

Propostas 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.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ADVISORY
Instituto da Criança’s advisory services in the area of Corporate Social Responsibility - CSR - seeks to guide and
support companies in executing strategic social responsibility initiatives. Our clients include both medium and
large national and international companies.
We provide consulting services in the following areas:
• Corporate Citizenship
- Implement Corporate Volunteering projects and programs.
• Private Social Investment
- Develop Customized Projects.
Value Proposition:
• Provide customized solutions according to industry CSR “best practices”;
• Operationalize the implementation of CSR initiatives for businesses;
• Contribute to the development of people and communities by promoting social awareness and civic education;
• Strengthen the relationship between the company and the community;
• Expertise in the relationship with social institutions;
• Present measurable socioeconomic outcomes;
• Professional approach and corporate positioning.

CLIENTES ATENDIDOS
CUSTOMERS SERVED

PRINCIPAIS INDICADORES
MAIN INDICATORS

2.722
BENEFICIADOS
PEOPLE BENEFITED

57%

RECORRÊNCIA
DE CLIENTES

CUSTOMER RECURRENCE

388

VOLUNTÁRIOS
VOLUNTEERS

24

CAPACITAÇÕES
TRAINING SESSIONS

300

COLABORADORES
MOBILIZADOS

ENGAGED TEAM MEMBERS

13

INICIATIVAS SOCIAIS
SOCIAL INITIATIVES
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NOSSAS CAMPANHAS OUR CAMPAIGNS

Viabiliza que restaurantes ofereçam aos seus clientes a oportunidade de realizarem voluntariamente uma doação a ser debitada a cada conta, às ações
sociais apoiadas pelo Instituto da Criança - IC.
Enables restaurants to oﬀer their customers the opportunity to voluntarily perform the donation
to be charged to each account, to social actions supported by Instituto da Criança - IC.

Possibilita que empresas de hospedagem ofereçam aos seus hóspedes a
oportunidade de fazer uma contribuição ﬁnanceira ao IC.
Enables hosting companies to oﬀer their guests the opportunity to make a ﬁnancial contribution to IC.

Esta campanha possibilita que, tanto empresas quanto clientes de diversos estabelecimentos, realizem doações ﬁnanceiras ao IC. A doação pode ser através da empresa ou por meio
da contribuição de clientes dos estabelecimentos que aderem à iniciativa, como lojas de
roupa, calçado, cosméticos e academias.
This campaign allows companies and clients from several establishments to a make ﬁnancial donation to IC.
The donation can be provided by the company or through the contribution of clients of the establishments that
adhere to the initiative, such as clothing stores, footwear, cosmetics and gyms.

Comporta que a empresa ofereça aos seus colaboradores a oportunidade de
contribuir com a instituição, voluntariamente, com uma quantia mensal prédeﬁnida através de desconto em folha de pagamento.
Assures 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;

32

É uma iniciativa que oferece ao anﬁtrião a oportunidade de oferecer aos seus
convidados e amigos a possibilidade de contribuir com o IC através de uma
determinada quantia ﬁnanceira no formato de homenagem / presente. Podendo
ser esta, aniversário, casamento, formatura, entre outros.
It is an action that oﬀers the birthday person the opportunity to contribute to IC by your guests and
friends who can allocate a certain ﬁnancial amount to the institution in the form of tribute / present.

Permite que pessoas físicas realizem doações mensais ao
Instituto da Criança.
It allows individuals to hold monthly donations to Instituto da Criança.

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;
Provides that companies taxed on actual proﬁ ts 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;
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CAMPANHAS SAZONAIS

© pixabay.com

SEASONAL CAMPAIGNS

PÁSCOA

AGASALHO

EASTER

COAT

13 instituições beneﬁciadas
765 atendidos

21 instituições beneﬁciadas
1.962 atendidos

13 beneﬁted institutions
765 attended

21 beneﬁted institutions
1,962 attended

DIA DAS CRIANÇAS

NATAL

CHILDREN’S DAY

CHRISTMAS

17 instituições beneﬁciadas
1.712 atendidos

12 instituições beneﬁciadas
836 atendidos

17 beneﬁted institutions
1,712 attended

12 beneﬁted institutions
836 attended

18

TONELADAS DE GNOCCHI
TONS OF GHOCCHI

69

80.400

BENEFITED INSTITUTIONS

MEALS

INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS

CAMPANHA
GNOCCHI DO BEM
O Spoleto estendeu a sorte para “além” do
restaurante e de quem passou por lá para
saborear a tradicional combinação do Gnocchi da
Fortuna.
Entre fevereiro e dezembro de 2016, a maior
rede de culinária italiana do país iniciou uma
corrente do bem nacional. A cada compra de
uma combinação do Gnocchi da Fortuna (massa
+ bebida + sobremesa), o consumidor ganha a
nota de 1 dólar para fazer a oração a São Genaro
– como reza a lenda – e a rede de culinária doou
a mesma quantidade da massa vendida no dia 29
a instituições indicadas pelo Instituto da Criança e
de seus franqueados.

REFEIÇÕES

GOOD GNOCCHI CAMPAIGN

Spoleto extended the fate to “beyond” the restaurant
and to who has been there to to savor the traditional
combination of the Gnocchi of Fortune.
Between February and December 2016, the
country’s largest Italian culinary network started a
national chain of goodness. With each purchase of
a combination of the Gnocchi da Fortuna (mass +
drink + dessert), the consumer earns a $ 1 bill to pray
to St. Genaro - as the legend says - and the culinary
network donated the same amount of pasta Sold on
the 29th to institutions indicated by the Instituto da
Criança and its franchisees.

SAIU NA MÍDIA CLIPPING
Programa do Jô - Rede Globo

Jornal do Brasil

Setembro 2016

Jô Soares fala sobre o lançamento do livro “O
Improvável não é Impossível”, em comemoração
aos 20 anos do Instituto da Criança.
Jô Soares talks about the launch of the book “O
Improvável não é Impossível” in commemoration of the
Instituto da Criança’s 20 years.

Jornal O Globo

Dezembro 2016

Nota de divulgação do jantar beneficente
realizado pelo restaurante Bagatelle Rio e
que teve o Instituto da Criança como uma das
organizações beneficiadas.
Note of disclosure about the charity dinner held by the
restaurant Bagatelle Rio wich had the Instituto da Criança
as one of the benefited organizations.

Jornal Posto Seis

Setembro 2016

Nota de divulgação do evento Restaurant
Week em que ao fazer uma refeição em um
dos restaurantes participantes, também pode
realizar uma doação de R$ 1,00 para o Instituto
da Criança.
Note of disclosure about the Restaurant Week event in
which when making a meal at one of the participating
restaurants, you can also make a donation of R$ 1.00 to
Instituto da Criança.

Julho 2016

Matéria sobre a trajetória do Instituto da Criança.
Report about the Instituto da Criança’s trajectory.

© Juliana Varajão

EVENTOS EVENTS
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO OLÍMPICO DA EY
A empresa de auditoria e consultoria EY lançou o EY Olympic
Legacy Volunteer Program (OLVP), no qual profissionais
voluntários de diversos escritórios da empresa espalhados
pelo mundo se engajaram para prestar serviços pro bono
para determinadas ONGs. O Instituto da Criança concorreu ao
Programa e foi uma das seis ONGs selecionadas.
The globally recognized auditing and consulting firm EY, launched the
EY Olympic Legacy Volunteer Program (OLVP) wich employees from EY
oﬃces from around the world volunteered to provide pro bono services
for local Rio de Janeiro non-profit NGOs. Instituto da Criança applied to
the program and, after a rigorous selection process, was one of the six
NGOs selected.

© Arquivo

RIO RESTAURANT WEEK

© Arquivo

A Rio Restaurant Week é um dos maiores festivais
gastronômicos do mundo e ainda cumpre um importante
papel social. A cada edição, o evento propõe que os clientes
dos restaurantes participantes façam uma contribuição para
uma organização social. Em 2016, o Instituto da Criança foi a
instituição beneficiada durante duas edições. A cada menu
vendido foi acrescentado R$ 1,00 de doação.
Rio Restaurant Week is one of the largest food festivals in the world
and in addition has an important social role. In each edition, the event
coordinates with participating restaurants to include a voluntary
contribution to a social organization in the customers’ bills. In 2016,
Instituto da Criança was selected to receive contributions from two
editions. For every Restaurant Week meal sold, R$1.00.

LANÇAMENTO DO LIVRO 20 ANOS
O Instituto da Criança lançou, no dia 12 de abril, no
Jockey Clube, o livro “O Improvável não é Impossível”, em
comemoração aos 20 anos de história. O livro apresenta
como foi possível, através da articulação da rede de amigos
coordenados pelos irmãos Pedro e Carlos Werneck, promover
ações de responsabilidade social.
On April 12 at the Jockey Clube, Instituto da Criança launched the
book entitled “The Improbable is not Impossible”, commemorating the
organization’s 20-year history. The book recalls how the institute was
able to design and promote social responsibility initiatives under the
coordination of Pedro and Carlos Werneck and across their network of
friends

© Juliana Varajão

MARATONA DO RIO
Através da Spiridon e da Dream Factory, a Maratona Caixa
do Rio de Janeiro continuou a parceria com instituições
que visam o desenvolvimento social. Em 2016, com apenas
R$ 5,00, o corredor pôde escolher a de sua preferência ao
realizar a inscrição. Com isso, o Instituto da Criança foi uma
das organizações beneficiadas com a iniciativa.
Through Spiridon and the Dream Factory, the Maratona Caixa do Rio
de Janeiro continued the partnership with companies that aim social
development. In 2016, with only R $ 5.00, the runner could choose a
organization of their preference to make an application. With this, the
Instituto da Criança was one of the organizations benefited by this
initiative.

RESTAURANTE MADERO

O restaurante Madero, presente em mais de 60 unidades no
Brasil, chegou ao Rio de Janeiro em mais um endereço. E para
comemorar o lançamento, foi realizado um jantar beneficente
no Shopping Rio Design Leblon na qual toda renda foi
destinada ao Instituto da Criança.
With over 60 locations across Brazil, Madero Restaurant added a new
address in Rio de Janeiro. To celebrate the opening, the restaurant held
a benefit dinner in Shopping Rio Design Leblon, in which all proceeds
were donated to Instituto da Criança.

LEILÃO BAGATELLE

O restaurante Bagatelle Rio, localizado no Jóquei, Gávea/
RJ, realizou no dia 14 de dezembro de 2016 um jantar
beneficente com renda 100% revertida para as instituições
Ampara Animal, Projeto Juntos e Instituto da Criança.
Bagatelle Restaurant situated at Jóquei, Gávea / RJ, held on December
14th a benefit dinner with 100% income reverted to Ampara Animal,
Projeto Juntos and Instituto da Criança.

© suzigaldeano.com
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CAMPANHA DE COTAS SHAREHOLDERS CAMPAIGN

Para o Instituto da Criança, a Campanha de Cotas foi implementada com o objetivo de alcançar
um equilíbrio financeiro visando trazer mais estabilidade a sua operação. Com isso, está
conseguindo ampliar expressivamente suas ações.
Através da campanha, 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 Instituto da Criança, the Shareholder Campaign was implemented to reach financial equilibrium and
bring greater stability to its operations. Under this model, IC is now able to significantly expand its portfolio
of activities.
Through the campaign, Instituto da Criança shares the co-authorship of its social outcomes and reputation
with partner companies who are considered members of the “shareholders group”. This is an effective solution
for those who wish to invest safely, quickly and eﬃciently in Social Responsibility.

A partir de R$ 15.000

A partir de R$ 10.000

A partir de R$ 5.000

A partir de R$ 1.000
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INSTITUIÇÕES

PRO BONO

42

CARDÁPIO SOLIDÁRIO

DOAR É DA NOSSA CONTA

SALÁRIO SOLIDÁRIO

CHECK OUT SOCIAL

43

PROJETO NOSSO CUIABÁ

INVESTIDORES PÚBLICOS - PUBLIC INVESTORS

INVESTIDORES PRIVADOS - PRIVATE INVESTORS

PARCEIROS - PARTERNS
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RESULTADOS FINANCEIROS FINANTIAL RESULTS
RECEITAS
INCOME

TIPO DE RECEITA
TYPE OF INCOME

MONETÁRIAS
MONETARY

NÃO-MONETÁRIAS PRO BONO
PRO BONO NONMONETARY

DOAÇÕES MATERIAIS
MATERIALS DONATIONS

CAMPANHA RENDA SOLIDÁRIA
SOLIDARY INCOME CAMPAIGN

TOTAL

46

ORIGEM

VALOR R$

Programa de cotas, doações 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.

2.344.054,82

Doações e serviços Pro bono, tais como: agência de comunicação, aluguéis,
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.

261.719,00

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

553.544,75

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 Instituto da Criança
previously approved by CMDCA.

273.002,53

ORIGINATION

VALUE R$

3.432.321,10

RECEITAS | MONETÁRIAS
INCOME | MONETARY

DETALHAMENTO DAS RECEITAS MONETÁRIAS
MONETARY INCOME

VALOR R$
VALUE R$

COTISTAS | QUOTATIONS MEMBERS

741.635,24

CONSULTORIA | CONSULTING

395.441,02

MENSALISTA PESSOA FÍSICA | MONTHLY PHYSICAL PEOPLE

172.176,38

MENSALISTA PESSOA JURÍDICA | MONTHLY JURIDICAL PEOPLE

14.800,00

ESPORÁDICO PESSOA FÍSICA | EVENTUAL PHYSICAL PEOPLE

296.351,22

ESPORÁDICO PESSOA JURÍDICA | EVENTUAL JURIDICAL PEOPLE

224.609,17

DOAÇÕES ANÔNIMAS | ANONIMOUS

53.922,45

CAMPANHAS E EVENTOS | CAMPAIGNS AND EVENTS

441.269,36

RECEBIMENTO DO EXTERIOR | INCOME FROM ABROAD

13.506,56

FINANCEIRAS | FINANCIALS

9.537,09

DEDUÇÕES DA RECEITA| REVENUE DEDUCTIONS
TOTAL

-19.193,67

2.344.054,82
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RESULTADOS FINANCEIROS FINANTIAL RESULTS
RECEITAS | NÃO-MONETÁRIAS PRO BONO
INCOME | NONMONETARY PRO BONO

DOADOR
DONATOR

VALOR R$
VALUE R$

SUZANA FUHRKEN

20.115,00

ID CULTURAL

3.465,00

INSTATEASER

1.700,00

LED CHANNEL

72.000,00

AUGUSTO GUTIERREZ

500,00

PEDRO SALOMÃO

3.510,00

ADJUVE IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS

10.560,00

MARIA LUCIA WILLEMSES

15.000,00

LUIZ CARLOS COSTA

30.000,00

MARIO ZONENSCHEIN

30.000,00

LAJE (ANA COUTO BRANDING)

5.400,00

CARLOS MOUSINHO

11.000,00

VIAÇÃO UNIÃO

12.100,00

COPIADORA CIDADE

1.045,00

UNIVERSIDADE ESTÁCIO

45.023,00

PAPELARIA PAPEL IMAGEM
TOTAL
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300,00

261.719,00

INVESTIMENTOS E DESPESAS
INVESTMENTS AND EXPENSES

DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS
INVESTMENTS DETAILING

PROJETOS EDUCACIONAIS E DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
EDUCATIONAL AND COMMUNITARY DEVELOPMENT PROJECTS

VALOR R$
VALUE R$

19.994,82

PROJETOS PATROCINADOS, CONVENIADOS E DOAÇÕES PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES

619.891,48

DOAÇÕES NÃO-MONETÁRIAS DIRETAS

246.175,05

DOAÇÕES NÃO-MONETÁRIAS PRO BONO

261.719,00

DOAÇÕES MATERIAIS

553.544,75

CAMPANHA RENDA SOLIDÁRIA

273.002,53

INVESTIMENTO COM EQUIPE DE PROJETOS

955.633,90

PROJECTS SPONSORED BY THE INSTITUTO DA CRIANÇA BESIDES OTHER INSTITUTIONS WITHIN THE NETWORKING

DIRECTS NONMONETARY DONATIONS

PRO BONO NONMONETARY DONATIONS

MATERIALS DONATIONS

SOLIDARY INCOME CAMPAIGN

CONSULTATION FOR THE DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE COSTING

2.929.961,53

TOTAL

DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXPENSE DETAILING

VALOR R$
VALUE R$

EQUIPE ADMINISTRATIVA

405.627,38

OPERACIONAIS, TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS

369.636,49

ADMINISTRATIVE TEAM

OPERATIONAL, TRIBUTARY AND FINANTIAL

TOTAL

775.263,90

49

RESULTADOS FINANCEIROS FINANTIAL RESULTS
PROJETOS EDUCACIONAIS E DE
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

EDUCATIONAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECTS
PROJETO
PROJECT

VALOR R$
VALUE R$

ESPAÇO CIDADÃO

258,00

HORA DA LEITURA

19.737,00

19.995,00

TOTAL

PROJETOS E DOAÇÕES
PROJECTS AND DONATIONS

PROJETOS PATROCINADOS / INSTITUIÇÕES
SPONSORED PROJECTS / INSTITUTIONS

VALUE R$

BRINCANDO E APRENDENDO | AÇÃO SOCIAL PAULO VI

23.000,00

EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO | ASS. EVANGÉLICA PEQUENO REBANHO

23.000,00

CONQUISTANDO AUTONOMIA | FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO PRINCESA ISABEL

23.000,00

FAVORECENDO A COMUNICAÇÃO DA CRIANÇA AUTISTA | PROJETO AMPLITUDE

23.000,00

DANÇANDO A DIVERSIDADE - STREET DANCE COMO VIA DE DIREITOS PARA ADOLESCENTES |
CENTRO SOCIAL PHENIX

23.680,00

CONSCIENTIZANDO, CONSTRUINDO E MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA | ACENI

23.000,00

BAILARTE | NÚCLEO SÓCIOCULTURAL SEMENTE DO AMANHÃ

26.381,00

MAQUINETANDO A ARTE EM COSTURA E CUSTOMIZAÇÃO| ASS. CULTURAL NASCENTE PEQUENA

23.000,00

TOTAL
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VALOR R$

188.061,00

PROJETOS CONVENIADOS / INSTITUIÇÕES
CONVENTION PROJECTS / INSTITUTIONS

VALOR R$
VALUE R$

SOM DA VILA | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL FRANCISCA NUBIANA

36.800,00

VIVER E APRENDER NA MARÉ | INSTITUTO VIDA REAL

38.954,00

SOCIALIZANDO COM MÚSICA E ARTE | LAR SANTA CATARINA

72.021,00

PROJETO MELLO MATTOS - PMM | CASA MATERNAL MELLO MATTOS

188.623,00

336.398,00

TOTAL

DOAÇÕES PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES
DONATIONS FOR OTHER INSTITUTIONS

VALOR R$
VALUE R$

13.206,00

ASSOCIAÇÃO NOSSA TURMA
INSTITUTO FLORDELIS

3.893,16

ABRIGO MINHA CASA

8.900,00
31.000,00

ASSOCIAÇÃO HARMONICANTO
LAR LUZ E AMOR

7.274,00

ASSOCIAÇÃO RESGATE DA INFÂNCIA SOCIAL

4.555,72

MÃO AMIGA

4.555,72

CASB-RJ

4.555,72

APAMABAC

4.555,72

GRUPO ESPÍRITA IRMÃOES DEMÉTRIUS

4.555,72

ASSOCIAÇÃO MISSÃO ÔMEGA

4.555,72

OUTRAS INSTITUIÇÕES

3.825,00

95.432,48

TOTAL

DOAÇÕES NÃO MONETÁRIAS DIRETAS
DIRECTS NONMONETARY DONATIONS

SBA - SOCIEDADE BENEFICENTE DE ANCHIETA
LAR SANTA CATARINA
TOTAL

VALOR R$
VALUE R$

153.175,05
76.445,40

229.620,45
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RESULTADOS FINANCEIROS FINANTIAL RESULTS
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
OPERATIONAL COST AND EXPENSES

DETALHAMENTO DE CUSTOS OPERACIONAIS
OPERATING COST DETAIL

VALOR R$
VALUE R$

CUSTOS DE PESSOAL

940.415,77

CUSTOS OPERACIONAIS

15.218,13

955.633,90

TOTAL

DETALHAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS
OPERATING EXPENSES DETAIL

VALUE R$

DESPESAS DE PESSOAL

405.627,38

DESPESAS OPERACIONAIS

318.056,61

DESPESAS FINANCEIRAS

36.193,53

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

15.386,35

TOTAL
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VALOR R$

779.071,19

HISTÓRICO DE CAPTAÇÃO DO RENDA SOLIDÁRIA
HISTORY OF SOLIDARITY INCOME

ANO
YEAR

VALOR R$
VALUE 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

2016

273.002,53

TOTAL

8.713.581,88
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As Demonstrações de Resultado e o Balanço Patrimonial apresentados neste Balanço Social foram Auditados pela
Auditasse Auditores Independentes, conforme Relatório AUD/120/299/17.
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“

Tenho grande satisfação em colaborar com o Instituto da Criança,
uma instituição em que conﬁo e acredito, que articula e estimula
ações sociais em uma sociedade como a nossa, tão profundamente
necessitada de transformações sociais.

“

I am very pleased to collaborate with Instituto da Criança, an institution that I
trust and believe, that articulates and stimulates social actions in a society such
as ours, so deeply in need of social change.

MARIA LUCIA
Membro do Conselho Consultivo do IC

Since 2011, we have followed the evolution of Instituto da Criança’s work. Animale
is extremely pleased to contribute with the Shareholders Program among other
participations, in this project that inspires the exercise of solidarity culture.

ROBERTO JATAHY
Animale

“

“

“

Desde 2011, acompanho de perto a evolução do trabalho do
Instituto da Criança. A Animale tem enorme satisfação em contribuir
por meio do Programa de Cotas e outras participações, neste projeto
que inspira o exercício da cultura solidária.

O IC é o melhor parceiro que o Lar Santa Catarina tem, faz parte de
nossa história. Esteve presente em todos os momentos, nos mais difíceis
e nos mais felizes, nas maiores diﬁculdades e nas melhores conquistas.

“

The IC is the best partner that Lar Santa Catarina has, it’s part of our history. It
was present at all times, in the most diﬃcult ones and in the happiest ones, in the
greatest diﬃculties and in the best achievements.

FERNANDA ÁVILLA
Lar Santa Catarina

I met the beautiful work accompleshid by Instituto da Criança about 10 years ago
and since then, whenever possible, I try to develop projects in partnership with
the organization. It is always extremely gratifying the exchange opportunity and
learning that we have! I really admire your work!
LILIAN KAC
Osklen

“

“

Conheci o belo trabalho realizado pelo Instituto da Criança há
cerca de 10 anos e de lá para cá, sempre que possível, tento desenvolver
projetos em parceria a organização. É sempre extremamente gratiﬁcante
a oportunidade de troca e aprendizados que temos! Parabéns a toda
equipe do Instituto da Criança. Admiro muito o trabalho de vocês!

“

Agradecemos pelo carinho que o Instituto da Criança tem em
nosso trabalho. O apoio de vocês tem sido muito importante para a
continuidade de nossas ações. Conhecer e fazer parte da família IC foi de
suma importância para a Semente continuar a dar bons frutos.

“

We thank you for the kindness that the Instituto da Criança has with our work. Your
support has been very important for the continuity of our actions. Knowing and
being part of the IC’s family was very important for Semente to continue to bear
good fruit.

SELMA NASCIMENTO
Semente do Amanhã

For us, from White Martins, it is a pleasure to work with partners such as Instituto
da Criança. Thank you for all the support we have been given, from the creation to
the maturation of our volunteer platform. Undoubtedly, the excellent service was a
differential for us to reach the established goals.
MARZIA RUSSO
White Martins

“

“

Para nós, da White Martins, é um prazer trabalhar com parceiros
como o Instituto da Criança. Muito obrigada por todo apoio que nos foi
dado, desde a criação até o amadurecimento de nossa plataforma de
voluntariado. Sem dúvidas, o excelente atendimento foi um diferencial
para que alcançássemos os objetivos estabelecidos.

© Juliana Varajão

“A diferença
nessa vida
é a diferença
que se faz
na vida
dos outros.”
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