
DRE social 2009

“Fazer diferença, 
        transformar vidas.”
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1.1 Agradecimento

Cotistas Diamante, Ouro e Prata 

As seguintes empresas participam como cotistas Ouro e Prata, compartilhando como 
co-responsáveis pelos resultados a seguir demonstrados.



1.2 Carta do Presidente

Rio de Janeiro, Janeiro de 2010

Prezados,

Iniciamos o ano de 2009 enfrentando os efeitos da crise econômica que abalou o mercado internacional, refletindo no 
Brasil a expectativa de um impacto negativo que, felizmente, não ocorreu na proporção imaginada. No entanto, mesmo 
assim, fez com que as empresas se retraíssem provocando de imediato a redução dos investimentos sociais.

Àquela ocasião, contávamos com um saldo de caixa do ano anterior que nos permitiu manter o equilíbrio financeiro até 
obtermos, aos poucos, novos recursos que vieram com a implantação do Programa de Cotas, lançado no principio do ano 
pelo Instituto da Criança.

Através do Programa de Cotas, empresas que fazem investimento social podem contratar uma cota monetária mensal,      
variando conforme a categoria: diamante, ouro, prata ou bronze. A partir de então, tornam-se co-responsáveis pelos 
resultados sociais, recebendo, em contrapartida, serviços e benefícios.

Procuramos demonstrar ser essa aplicação uma forma simples, segura e eficaz de oferecermos uma resposta para os 
que desejam atuar em rede frente às questões críticas da sociedade, além da possibilidade de  contemplar os objetivos 
estratégicos das empresas na área de responsabilidade social corporativa.

Desse modo, o Instituto da Criança compartilha formalmente os resultados alcançados com seus cotistas, descritos neste 
Demonstrativo do Resultado do Exercício Social - DRE Social. Estas informações podem, inclusive, ser incorporadas ao 
Balanço Anual da empresa cotista.

Atualmente estamos num período de consolidação das bases estabelecidas nos anos que se passaram, conscientes do 
que significa a responsabilidade de representar uma parcela da sociedade que está disposta a promover mudanças e criar 
oportunidades de transformação da realidade aos que não tiveram as mesmas chances na vida.

Temos como um dos principais desafios fortalecer o papel de agentes de transformação dos membros que compõem nossa 
rede social, objetivando implantar uma cultura mais participativa, promovendo a construção de uma sociedade igualitária, 
através do respeito à cidadania e do aprimoramento da qualidade de vida de todos.

Prosseguimos também consolidando o papel do Instituto da Criança como efetivo articulador social, atuando pela superação 
do abismo social existente no Brasil através da cooperação mútua entre Governo, Empresas e a Sociedade Civil.

Nesse DRE Social demonstramos o repertório das atividades realizadas pelo Instituto da Criança em 2009, favorecendo 
a compreensão da estratégia de atuação, do apoio aos projetos, dos programas desenvolvidos e, por fim, do efeito das 
nossas ações.

O Instituto da Criança trabalha com vidas. Se são muitas ou poucas, não importa, o que importa é que são vidas.

Pedro Werneck
Presidente
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O Instituto da Criança é uma organização do Terceiro Setor que exercita o conceito de Empreendedorismo 

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

processos de transformação social e com o desenvolvimento sustentável.

O Instituto iniciou suas atividades de modo informal em 1994 e, no decorrer desses anos, evoluiu e se 

consolidou como uma OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - sem fins lucrativos. 

Apoia instituições sociais existentes, realiza programas de educação, atua como incubadora social para 

novos programas e instituições, e apoia empresas no exercício da responsabilidade social no Rio de Janeiro 

QUEM SOMOS

               NOSSA MISSÃO

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

e encaminhamento jurídico.

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

adolescentes e suas famílias transformando a realidade em que vivem.

            NOSSA VISÃO

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

e do aprimoramento da qualidade de vida de todos.

                                           NOSSOS OBJETIVOS

 - Formar cidadãos e integrá-los à sociedade

- Oferecer as bases necessárias para facilitar o acesso à educação

- Conscientizar a sociedade da importância da igualdade de oportunidades

- Incentivar empresas a investir na área social

- Fortalecer o papel de agentes de transformação da cultura dos participantes da rede do IC, 

objetivando uma nova atitude frente às questões sociais

- Promover práticas de sustentabilidade
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O QUE FAZEMOS

Atualmente, o Instituto da Criança apoia 9 iniciativas sociais, como abrigos, creches e casas de assistência a 

pessoas vítimas de paralisia cerebral. Além de seus 3 Programas: Espaço Cidadão, de resgate da cidadania, 

focado na orientação aos pais, o Hora da Leitura, um programa extracurricular, que tem por objetivo 

incentivar a leitura infanto-juvenil em regiões de vulnerabilidade social e o Pense Alto, um programa de 

inserção de jovens no mercado de trabalho, além de outros programas especiais como; Operação Sorriso, 

Renda Solidária, Children Call to Action e Programa Recolher.

 COMO FAZEMOS

- Captamos recursos junto a pessoas físicas e jurídicas através de doações permanentes e doações        

esporádicas;

- Promovemos e incentivamos a realização de eventos em prol do IC;

- Captamos recursos no exterior através de uma ação permanente, chamada Children’s Call to Action 

fornecendo incentivo fiscal aos doadores, iniciada em 2005 nos EUA, em parceria com a   Brazil Foundation 

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

os programas que promovem mudança social no Brasil;

- Acompanhamento periódico de todos os processos em Reunião Pública Semanal, com a presença de 

Parceiros, Financiadores, Lideranças Comunitárias, Voluntários e Empreendedores Sociais.

   TRANSPARÊNCIA

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

por meio de relatórios no site, onde o investidor pode conferir a gestão dos recursos. Também certificada 

pela Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça.

         HISTÓRICO

O Instituto da Criança foi fundado, em 1997, pelos irmãos Pedro e Carlos Werneck que, desde 1994, junto 

a um grupo de amigos, já organizavam ações de apoio a projetos voltados a crianças e adolescentes em 

situação de risco social. Após alguns anos de atividade, o Instituto da Criança optou por aprimorar o apoio 

dado às instituições, inicialmente de cunho assistencialista, para uma forma mais eficaz de integração das 

crianças à sociedade.
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1.4 Nossas Ações de Empreendedorismo Social

Rio de Janeiro: Nosso escritório central e a maior parte dos projetos 

apoiados estão localizados no Rio de Janeiro. Contamos também com 

a ajuda de colaboradores e voluntários de outras localidades do Brasil. 

O escritório do ICRJ está em funcionamento desde 1998 e conta com 

funcionários e voluntários.

São Paulo: Em 2006, ampliamos nossa rede de apoiadores e voluntários, 

o que permitiu a abertura do ICSP que, por sua vez, elegeu uma Rede 

de Obras Sociais nessa cidade, mobilizando o cumprimento de nossa 

missão, não mais exclusivamente no Rio de Janeiro. Atualmente 

contamos com um escritório e equipe local.

Nova Iorque: Um importante passo, para alcançarmos nossa missão 

de transformar vidas, foi dado em outubro de 2005. O Instituto da 

Criança realizou um evento para 60 pessoas em Nova Iorque, e lançou 

o Children’s Call to Action (CCTA), um programa internacional para 

arrecadar fundos para os projetos apoiados pelo IC. 



DRE SOCIAL 2009 - INSTITUTO DA CRIANÇA  

2.1 Instituições Apoiadas - RJ

9

O Instituto da Criança apoia 7 instituições no estado do Rio de Janeiro, através de doação 
de recursos financeiros, doações materiais, articulação de parceiros, suporte administra-
tivo e suporte aos projetos sociais. Cada instituição realiza um trabalho distinto, procurando 
atender às principais necessidades sociais da comunidade onde está inserida. Apesar das 
diferenças, todas elas visam o desenvolvimento local e a transformação da realidade das 
pessoas que vivem naquela comunidade. O IC acredita no sonho dos líderes que estão à 
frente dessas iniciativas e, por meio de ações de apoio, possibilita a continuidade, a amplia-
ção e o aprimoramento do trabalho social desenvolvido. 
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LAR SANTA CATARINA

O Lar Santa Catarina, atende em regime de abrigo, 33 crianças e adolescentes 

com deficiência física e mental. A instituição iniciou suas atividades em 1995 

e fica localizada na cidade de Petrópolis, região serrana do Estado do 

Rio de Janeiro.

A maioria dessas crianças não possui família e encontra-se em situação

 de vulnerabilidade social. Elas são 

encaminhadas pelo poder público ao 

Lar Santa Catarina que, através de 

infraestrutura adequada e tratamento 

especializado  garante todos os cuidados 

necessários ao seu bem estar.

Há grande carência deste tipo de 

atendimento especializado na região e 

as crianças que são acolhidas no Lar Santa Catarina dependem exclusivamente 

dessa assistência. O trabalho social desenvolvido é amplamente reconhecido 

pela comunidade, tendo a instituição recebido o título de Utilidade Pública 

Municipal. 

APOIO DO IC

Desde 1996, os fundadores do Instituto da Criança apoiam o Lar Santa 

Catarina, fornecendo recursos financeiros e materiais, suporte administrativo, 

encaminhamento jurídico e apresentando a instituição para empresas e pessoas 

dispostas a contribuir.

Ao longo desses anos, o IC também obteve recursos para o Lar Santa 

Catarina, através da Campanha Renda Solidária. Esta Campanha é realizada 

permanentemente pelo IC, com o intuito de motivar pessoas físicas e pessoas 

jurídicas a utilizar recursos que seriam destinados ao pagamento do Imposto 

de Renda, para financiar projetos sociais, por meio do FIA – Fundo para Infância 

e Adolescência. A Campanha é baseada no mecanismo de renúncia fiscal e já 

beneficiou várias instituições.

Em 2004, o IC também investiu na aquisição de um terreno para construção 

da nova sede do Lar Santa Catarina. O objetivo era criar um novo espaço que 

pudesse proporcionar a melhoria do atendimento às crianças. A construção da 

nova sede foi, então, viabilizada pelo Instituto da Criança, com investimento 

total de aproximadamente R$1.000.000,00 (hum milhão de reais). A obra foi 

• Mudança para a nova sede.

•Obtenção de móveis, utensílios e equipamentos,   

através de recursos provenientes de convênio 

com a Loterj.

• Conquista de novos parceiros que garantam a 

manutenção de um fundo de reserva para despesas 

que não são cobertas por convênios, para despesas 

não previstas no orçamento anual e para utilização 

no caso de atraso no repasse dos convênios.

• Devolução da antiga sede aos proprietários.

• Construir sala própria para realização de terapias 

e exercícios motores.

• Doação de recursos financeiros para a construção 

da nova sede.

• Doação de recursos financeiros para folha 

depagamento de funcionários durante os meses 

sem convênio.

• Doação de materiais diversas, como alimentos, 

roupas de cama, fraldas descartáveis, materiais de 

higiene e limpeza, etc. 

• Realização de evento de inauguração da nova sede.

• Articulação para atrair novos parceiros para a 

instituição.

Instituto Mafer

• Conclusão das obras da nova sede.

• Renovação do Convênio com o Estado.

• Renovação do Convênio com a Fundação 

   para a Infância e Adolescência  - FIA

• Participação na Campanha Renda Solidária.      

   promovida pelo Instituto da Criança.

Depoimento

Desafios para 2010

Investimento Social do IC

Ações do ICConquistas em 2009

• R$ 195.302,81 – Financeiro Direto
• R$ 2.356,00 – Materiais

• R$ 187.713,07 - Programa Renda Solidária
                   R$ 385.371.880 - TOTAL “O Instituto da Criança tem sido um grande parceiro do Projeto que é 

realizado no Lar Santa Catarina, sem o qual não teríamos condições de 
continuar a existir. Ao longo desses anos, temos melhorado no que diz 
respeito à qualidade no atendimento prestado às crianças e adolescentes 
com deficiência física e mental, residentes no Lar, e o IC tem tido um 
papel fundamental em todas essas conquistas.”

Fernanda Ávila Castro – Diretora do Lar Santa Catarina

Investimentos Instituto Mafer/Lar Santa 
Catarina

50%

1%

49%

Financeiro

Material

Programa
Renda
Solidária
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MARIA MARIA

A Instituição Maria Maria foi criada há cinco anos, com o apoio do 

Instituto da Criança.  Localiza-se em Barros Filho, comunidade às margens 

da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, e que possui um dos menores Índices 

de Desenvolvimento Humano – IDH do município. Em 2009, teve como 

beneficiários 30 crianças e adolescentes, de 08 a 15 anos, em situação de 

risco social. 

O objetivo da Instituição é oportunizar 

o acesso das crianças e adolescentes 

atendidos a atividades de educação, lazer 

e cultura, evitando que fiquem nas ruas, 

vulneráveis ao tráfico de drogas e à marginalização. 

Instituição 

Conquistas em 2009

• Conquista de uma sede própria e de novas 

parcerias.

• Implementação de novas oficinas, como de as 

de dança, teatro e capoeira.

• Ampliação do número de beneficiários.

Desafios para 2010

• Doação de recursos financeiros para custeio de 

parte das despesas administrativas.

• Doação de recursos financeiros para pagamento 

de ajuda de custo aos professores.

• Doações materiais diversas, como rouparia; 

alimentos; roupas de cama, mesa e banho; 

brinquedos; mobiliário; itens de higiene e limpeza; 

livros; informática e eletrônicos; papelaria; etc.

• Articulação de novos parceiros para a Instituição

para obtenção de recursos que permitam estruturar 

a equipe de atendimento.

Ações do IC

 • Doação de recursos financeiros para custeio de 

parte das despesas administrativas;

• Doação de recursos financeiros para pagamento 

de ajuda de custo aos professores;

• Doações materiais diversas, como rouparia; 

alimentos; roupas de cama, mesa e banho; 

brinquedos; mobiliário; itens de higiene e limpeza; 

livros; informática e eletrônicos; papelaria; etc;

• Articulação de novos parceiros para a Instituição.

“Reafirmo, mais uma vez, que muito provavelmente sem o Instituto da Cri-
ança como parceiro, pouco ou nada estaríamos fazendo. Desde o surgimento 
da Instituição Maria Maria, o Instituto da Criança nos apoia tanto financeira-
mente, quanto em diversos aspectos relativos à necessidade social. 
Percebemos que o empenho do IC em nos atender e ajudar é grande e que 
a responsabilidade social e comprometimento do Instituto são notórios. A 
experiência compartilhada é o que nos fortalece e motiva. Por tudo isso, agra-
decemos ao IC em nome das crianças da Instituição Maria Maria.” 

Ana Paula Cunha – Pedagoga da Instituição Maria Maria 

Depoimento

Atualmente, a Instituição Maria Maria oferece aulas de reforço escolar 

e oficina de música, no entanto, pretende ampliar seu número de 

beneficiários, com a implementação de novas modalidades. Também 

proporciona às crianças e adolescentes vivências culturais,   integrando-os  à plateia 

em peças de teatro, experiência importante para seu desenvolvimento 

humano e social.

APOIO DO IC

Desde o início das atividades, o Instituto da Criança oferece apoio 

financeiro e administrativo à Instituição Maria Maria. Também realiza 

campanhas e eventos para arrecadação de doações, que auxiliam na 

manutenção de seus projetos.
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Investimentos Maria Maria

89%

11%

Financeiro

Materia l

Investimento Social do IC

• R$ 11.000 – Financeiro Direto
• R$ 1.383,00 – Materiais

   R$ 12.383,00 - Total
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LAR SÃO JOSÉ

A Casa da Criança – Lar São José é uma entidade filantrópica que, há 45 

anos, atua na promoção da educação infantil. Localizada no município de São 

João de Meriti - RJ, a entidade atende, em horário integral, 200 crianças, na 

faixa etária de 04 meses a 06 anos, oriundos de famílias carentes da região. 

Além das atividades pedagógicas, 

o Lar São José também oferece 

acompanhamento médico, dentário 

e nutricional às crianças e, ainda, 

assistência às famílias com a doação de 

cestas de alimentos.

O  L a r  t e m  c o m o  o b j e t i v o  o 

desenvolvimento integral de cada criança, em seus aspectos emocionais, 

físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, complementando a ação da 

família. Para tanto, oportuniza vivências e desafios às crianças, necessários 

à ampliação de descobertas sobre suas potencialidades e sobre o mundo, de 

forma lúdica, o que permite o desenvolvimento de sua autonomia.

Casa da Criança 

Conquistas em 2009

•  Avanço no desenvolvimento das crianças em 

relação à leitura e à escrita.

• Realização de atividades como a visita ao 

zoológico, no Rio de Janeiro, e a ida ao teatro, o que 

contribuiu para a educação ambiental das crianças.

• O IC oportunizou o acesso ao teatro, atividade 

importante para formação artística e cultural das 

crianças atendidas pelo Lar São José.

Desafios para 2010

•Assinatura de novos convênios que possam 

contribuir para a sustentabilidade do Lar São José.

• Redução das dificuldades em receber o 

recurso do FUNDEB (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica).

• Ampliação de doações de itens materiais 

destinados a comunidade local

• Aprimoramento das práticas de retorno ao IC 

sobre os resultados mensais.

Ações do IC

•Doação de recursos financeiros para a melhoria da 

infraestrutura do Lar São José.

• Doações de materiais diversas, como roupas, 

alimentos, livros, brinquedos, materiais escolares, 

etc.

• Articulação de novos parceiros para a instituição.

• Orientações diversas para uma melhor gestão 

administrativa.

 • Aprimoramento da proposta pedagógica.

“Hoje, graças ao apoio do IC, conquistamos muitas melhorias e nossas 
crianças têm se apresentado com saúde e excelente desenvolvimento 
intelectual e físico. Essa parceria tem sido fundamental para aju-
dar essas famílias.”

Irmã Rita Figueiredo – Diretora da Casa da Criança Lar São José

Depoimento

APOIO DO IC 

Desde 2002, o Instituto da Criança contribui para que o Lar São José 

possa melhorar o atendimento às crianças, por meio de apoio financeiro 

e administrativo e, também, pela realização de eventos e campanhas 

beneficentes para captação de recursos e de novos parceiros.

Através do trabalho do IC e da articulação de sua rede social, o Lar São José 

realizou várias conquistas. Entre elas, a melhoria da alimentação das crianças; 

a implantação do atendimento médico, antes inexistente; o fornecimento de 

medicamentos para as famílias, como por exemplo, para tratamento de casos 

graves de anemia; a criação da brinquedoteca; e a aquisição de novos livros 

para a biblioteca infantil.

Preocupada também com a formação dos pais da comunidade, a equipe 

do IC já realizou vários encontros do Programa Espaço Cidadão, fornecendo 

orientações sobre diversos temas, como planejamento familiar, cidadania, 

relações familiares, economia doméstica e educação ambiental.  

DRE SOCIAL 2009 - INSTITUTO DA CRIANÇA 

Investimento Social do IC

• R$ 10.000 – Financeiro Direto
• R$ 23.462,50 – Materiais

   R$ 33.462,50 - Total

Investimentos Lar São José

30%

70% Financeiro

Materia l



FRANCISCA NUBIANA
A Associação Educacional Francisca Nubiana da Silva atua há 17 anos na 

promoção da “Educação Básica” - Educação Infantil e primeiro ano do Ensino 

Fundamental. Atende diariamente 225 crianças, de 3 a 6 anos, oriundas de 

famílias de baixa renda, de oito comunidades no município de São João do 

Meriti, na Baixada Fluminense.

A maioria das famílias dos beneficiários da Associação é monoparental, chefiada 

por mulheres, que precisam se ausentar para trabalhar, sem contar com o apoio 

de alguém para educar e cuidar de seus 

filhos adequadamente. Como no município 

de São João de Meriti há grande carência de 

creches e outros serviços públicos essenciais, 

o acolhimento prestado pela Instituição 

representa uma grande tranquilidade para 

os responsáveis, pois são sabedores de que 

seus filhos estão protegidos e atendidos em 

todas as suas necessidades.  

Além do atendimento às crianças, a Associação desenvolve outras iniciativas 

sociais, como: o Balcão de Direitos, que fornece orientação jurídica à 

comunidade; o Projeto Lendo e Navegando, que incentiva a prática da 

leitura e promove a inclusão digital das crianças; o Projeto “Mulher e 

Saúde”, com palestras educativas para as mães da comunidade; e também 

o Programa Espaço Cidadão, promovido em parceria com o Instituto da 

Criança, com encontros temáticos de orientação aos pais. Em 2009, 629 

pessoas foram beneficiadas diretamente por esses projetos. 

APOIO DO IC

Desde 2007, o Instituto da Criança - IC apoia financeira e administrativamente 

a Associação Francisca Nubiana. Anteriormente, em 2006, através da 

articulação do IC, a Associação encontrou parceiros para construção do 

telhado de sua sede. 

Da mesma maneira, em 2007, o IC articulou parceiros para realizar 

a construção de novos banheiros e da brinquedoteca. Em 2009, o IC 

contribuiu com a doação de materiais e mão de obra para construção de 

uma sala para a assistente social e reforma dos demais banheiros da Instituição.

Associação Educacional 
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Conquistas em 2009

•Implantação do Balcão de Direitos.

•Implantação do Projeto “Mulher e Saúde”.

•Implantação do Projeto “Lendo e Navegando”.

•Conquista do Convênio FUNDEB.

Desafios para 2010

• Estruturação do laboratório de informática.

• Melhorias na infra-estrutura e mobiliário, através 

de Convênio com a Loterj. 

• Captação de patrocínio para o Projeto “Mãos 

na Massa”, que prevê a geração de renda com a 

implementação de uma padaria comunitária.

• Obtenção de novas fontes de recursos, através 

de novos convênios.

Ações do IC

• Construção de nova sala para a assistente social.

• Reforma dos banheiros da Instituição.

• Doação de recursos financeiros para a melhoria 

da infra-estrutura da Instituição.

• Doação de recursos financeiros para pagamento 

de parte das despesas administrativas.

• Doação de recursos financeiros para complemento 

da folha de pagamento de funcionários.

• Doações de materiais diversas, como rouparia; 

alimentos; roupas de cama, mesa e banho; 

brinquedos; mobiliário; itens de higiene e limpeza; 

livros; informática e eletrônicos; papelaria; etc.

Investimento Social do IC

• R$ 47.500 – Financeiro Direto
• R$ 4.353,50 – Materiais

   R$ 51.853,50 - Total “Podemos dizer que a parceria  com  o Instituto  da  Criança possibilita um 
outro modo de atuar no terceiro setor; precisamos de alguém que mostre o 
nosso trabalho a pessoas sérias, que imprima a  marca  do  comprometimen-
to e  efetivação ao  nosso fazer social. É uma vitrine social de grande peso e 
valor para quem trabalha com seriedade e quer contribuir para a verdadeira 
justiça social. É como um celeiro e parceiro da transformação, assim vejo o 
Instituto da Criança.”

Francisca Nubiana da Silva – Coordenadora da Associação Educacional 
Francisca Nubiana.

Depoimento
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Investimentos Francisca Nubiana

92%

8%

Financeiro

Materia l



O Instituto da Criança - IC apoia o Projeto Fênix, mantido, desde 2007, pela 

Associação Cultural Nascente Pequena, em Guapimirim, município do Estado 

do Rio de Janeiro. A missão da Instituição é contribuir para o fortalecimento da 

cidadania através do resgate de valores culturais e da defesa do meio ambiente, 

com o desenvolvimento de projetos socioeducativos e de geração de trabalho 

e renda.

O Projeto Fênix – Descobrindo Novas Competências – tem como objetivo conjugar 

ações educativas com práticas artísticas, a fim de contribuir para a formação 

educacional de crianças com dificuldades de 

aprendizagem ou de relacionamento. 

As crianças são encaminhadas ao Projeto 

Fênix por intermédio das escolas do 

município, quando identificada a necessidade 

de atendimento especializado. 

Além de atender as crianças, o Projeto 

também contribui para o desenvolvimento 

profissional de professores em fase de formação, que estudam pedagogia 

no Colégio Estadual Alcindo Guanabara, localizado no município. Estes 

“professorandos”, como são chamados pela equipe técnica do Projeto, 

realizam seu estágio curricular na Associação, sob a orientação e supervisão 

de profissionais da área de educação. 

As atividades do Projeto orientam-se pela filosofia construtivista e utilizam 

diferentes linguagens – verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal - 

como meio de estimular o desenvolvimento integral do ser humano.

Em 2009, participaram do Projeto 37 crianças, de 08 a 10 anos de idade, e 

25 “professorandos” do Colégio Estadual Alcindo Guanabara.

                 

APOIO DO IC

Desde o início do Projeto Fênix, em 2007, o Instituto da Criança oferece 

apoio financeiro para compra de material pedagógico e administrativo.  

Também realiza campanhas e eventos para arrecadar doações necessárias 

à manutenção das atividades.

NASCENTE PEQUENA
Associação Cultural
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Conquistas em 2009 Desafios para 2010 Ações do IC

• Fortalecimento da parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação e o Colégio Estadual Alcindo 

Guanabara.

• Aprovação de 90% das crianças do Projeto na escola 

regular.

• Participação de 70% dos pais nas reuniões do 

Projeto.

• Implementação das oficinas de informática e 

artesanato.

• Adequações no foco do projeto, quanto à faixa 

etária e perfil dos alunos, o que propiciou melhores 

resultados.

• Aprimorar ainda mais os índices de aprovação 

dos alunos e de participação dos pais.

• Ampliar o número de “professorandos” 

atendidos pelo Projeto.

• Qualificar a equipe pedagógica, por meio de 

reuniões mensais.

• Desenvolver novas metodologias e estratégias, 

visando o aprimoramento das atividades.

• Doação de recursos financeiros para despesas 

com alimentação.

• Doação de recursos financeiros para investimento 

na melhoria da infraestrutura da Instituição, como, 

por exemplo, a aquisição de carteiras universitárias.

• Doação de recursos financeiros para aquisições 

diversas, tais como: material de escritório, material 

pedagógico, jogos educativos e fantoches.

•  Doação de recursos  f inanceiros  para 

complementação da folha de pagamento de 

funcionários.

• Articulação para aproximação de parceiros que 

doaram máquinas de costura e matéria prima para o 

Projeto Maquinetando – Oficina de Corte e Costura.

• Doações de materiais diversas, como rouparia; 

alimentos; roupas de cama, mesa e banho; 

brinquedos; mobiliário; itens de higiene e limpeza; 

livros; informática e eletrônicos; papelaria; etc.• R$ 15.680,00 – Financeiro Direto
• R$ 4.819,00 – Materiais

 R$ 20.499 - TOTAL

Investimento Social do IC 

Investimentos Nascente Pequena

76%

24%

Financeiro

Materia l

“A parceria do Instituto da Criança com a nossa Instituição foi um 
marco. A partir deste apoio, passamos a integrar uma rede social que 
nos abriu muitas portas e nos fortaleceu como entidade.”

Maria Julieta da Mota Rossi – Presidente da Associação Cultural 
Nascente Pequena

Depoimento
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O Instituto Vida Real foi criado em 2005, com o apoio e articulação do Instituto 

da Criança, que atuou como incubadora social, dando início ao processo de 

funcionamento da Instituição. 

O Vida Real desenvolve projetos que atendem jovens, em situação de risco 

social, de 13 a 17 anos de idade, moradores das comunidades do Complexo 

da Maré.

A Instituição iniciou suas atividades atendendo 30 jovens, mas, com o passar 

dos anos, o trabalho foi ampliado 

e, em 2009, foram 44 jovens 

beneficiados.  Desde o primeiro 

ano até hoje, cerca de 300 jovens já 

passaram pelo Instituto Vida Real.

O objetivo do trabalho é contribuir 

para a melhoria da qualidade de 

vida dos jovens, oferecendo-lhes uma nova perspectiva pessoal e profissional. 

Uma das metas do Instituto Vida Real é evitar que os jovens atendidos se 

envolvam com o tráfico de drogas e a criminalidade. 

Para atingir suas metas, a Instituição oferece oportunidades de aprendizado, 

através de aulas de reforço escolar, laboratório de informática, oficinas 

artísticas e oficinas profissionalizantes. As oficinas de desenho, pintura e 

grafitagem, por exemplo, fazem com que a arte atue como ferramenta para 

o resgate da autoestima e também como uma alternativa concreta para a 

geração de trabalho e renda. 

As aulas de reforço escolar e informática, por sua vez, garantem o bom 

rendimento acadêmico dos jovens, que devem estar matriculados na escola 

regular para participar dos projetos da Instituição.

APOIO DO IC 

Desde a sua fundação, o Instituto Vida Real recebe apoio financeiro e 

administrativo do Instituto da Criança. O IC também oferece suporte na 

elaboração e implementação dos projetos. 

Além disso, o IC apoia as aulas de reforço escolar, as aulas de informática 

e as oficinas artísticas e profissionalizantes através da doação de itens 

materiais. Realiza, ainda, campanhas e eventos para captação de recursos 

e articulação de novos parceiros.

Conquistas em 2009 Desafios para 2010 Ações do IC

• Aprovação escolar de 85% dos jovens atendidos 

pelo Instituto Vida Real.

• Abandono do uso de drogas pelos jovens, 

participantes do programa da Instituição, que tinham 

problemas de dependência química.

• Melhoria da autoestima e das perspectivas 

profissionais dos jovens.

• Melhoria na integração dos jovens com suas 

famílias.

• Início das obras de reforma da sede da Instituição.

• Conquista de novos parceiros para os projetos.

• Implantação do Projeto Oficina de Serigrafia.

• Implantação do Projeto Noção do Amanhã, que 

abordará o planejamento familiar e a educação 

sexual dos jovens.

• Implantação do Projeto Quero Trabalhar, de 

qualificação dos jovens para a busca de um 

emprego.

• Implantação do Projeto Oficina de Artes, com 

aulas de pintura.

• Construção de uma nova sala de aula.

• Conclusão das obras de melhoria do espaço físico.

• Ampliação do número de beneficiários para 70 

jovens.

• Doação de recursos financeiros para remuneração 

dos instrutores.

• Doação de recursos financeiros para locação do 

espaço físico, ocupado pela Instituição.

• Doação de recursos financeiros para aquisição 

de materiais administrativos e de apoio às oficinas, 

garantindo a manutenção das atividades do 

Instituto Vida Real.

• Doações materiais diversas, para a realização das 

oficinas e para o bazar da Instituição.

• Articulação de novos parceiros.

• R$ 50.000 – Financeiro Direto
• R$ 53.178 – Materiais

 R$ 103.178 - TOTAL

VIDA REAL

Instituto 

Investimento Social do IC 

“Temos a convicção de que sem a ajuda do Instituto da Criança, o Vida 
Real certamente não existiria. Desde o início do projeto, foi o IC que 
acreditou no sonho de um líder comunitário, morador da Comunidade 
da Maré, conduzindo, orientando e lutando em parceria para concretização 
desse sonho. 
E aqui estamos, a cada ano ampliando ainda mais nosso atendimento e 
sem jamais deixar de acreditar em uma sociedade mais justa, fraterna e 
solidária para todos.”

Sebastião Araújo – Diretor do Instituto Vida Real

Depoimento

Investimentos Vida Real

48%

52%

Financeiro

Materia l



RECICLA VIDA
O Instituto Recicla Vida iniciou suas atividades há dois anos, com o apoio do 

Instituto da Criança, em seu propósito de atuar como incubadora social, e, 

desde então, a Instituição desenvolve iniciativas sociais em Itaipava, distrito 

de Petrópolis, na serra do Estado do Rio de Janeiro.

A missão do Instituto Recicla Vida é promover a inclusão social, melhoria da 

qualidade de vida e elevação da autoestima de crianças, jovens e adultos, 

que vivem nas comunidades de baixa renda da região. 

Para tanto, desenvolve atividades 

socioeducativas, como aulas de balé, 

esportes, capoeira e inglês e, ainda, 

oferece cursos profissionalizantes, 

como curso de manicura, cabeleireiro 

e informática. Em 2009, cerca de 500 

pessoas foram beneficiadas pelos projetos da Instituição.

APOIO DO IC

Através da articulação do Instituto da Criança, o Instituto Recicla Vida recebeu 

a doação de 10 novos computadores para sala de informática e a doação de 

máquinas de costura para a oficina de corte e costura, além de diversos itens 

utilizados pelas crianças e adolescentes nas atividades esportivas. 

O trabalho do IC ainda oportunizou a realização de um jantar beneficente 

para captação de recursos, entre outros eventos e campanhas com a mesma 

finalidade.

O IC buscou também aproximar parceiros da rede hoteleira da região, 

objetivando consolidar novos apoios na execução do curso de formação 

profissional nesse setor.

Instituto

Conquistas em 2009 Desafios para 2010 Ações do IC

•Implantação de novos cursos e oficinas, como       

hotelaria, balé, corte e costura e inglês.

•Ampliação do número de beneficiários.

Melhoria da estrutura do laboratório de 

informática.

•Registro no CMDCA como Instituição apta a 

receber recursos do Fundo para a Infância e 

Adolescência – FIA.

•Participação na Campanha Renda Solidária 

promovida pelo IC.

•Conquista de novos parceiros para garantia da 

sustentabilidade dos projetos.

•Implantação de novas oficinas e cursos.

•Consolidação de novo sistema de gestão das 

informações da Instituição.

•Capacitar e qualificar a equipe técnica 

responsável pelos projetos.

•Conquista de parceiro que possibilitou a estruturação 

do laboratório de informática, por meio da doação de 

novos computadores.

•Doação de recursos financeiros para reparos de danos 

no telhado, causados por tempestades.

•Doação de recursos financeiros para a construção 

da nova sala para as oficinas de beleza – cabeleireiro 

e manicura.

•Viabilização da implantação da oficina de corte e 

costura através da mobilização de parceiro para doação 

de máquinas de costura.

•Divulgação do jantar beneficente para captação de 

recursos.

•Doação de recursos financeiros para complementação 

da remuneração de instrutores.

•Doação de recursos financeiros para custeio de parte 

das despesas administrativas e apoio às oficinas. 

•Doações de materiais diversas, como rouparia; 

alimentos; roupas de cama, mesa e banho; brinquedos; 

mobiliário; itens de higiene e limpeza; livros; informática 

e eletrônicos; papelaria; etc.
• R$ 26.467,00 – Financeiro Direto

• R$ 13.061,00 – Materiais
• R$ 80.000,00 - Programa Renda Solidária

 R$ 119.528,00 - TOTAL

Investimento Social do IC 

“Dizemos que o Recicla Vida é uma instituição que nasceu certa pela 
organização e estrutura que possui. Uma parcela significativa do nosso 
sucesso cabe ao Instituto da Criança, nosso parceiro “de primeira hora”, 
que nos orientou desde a constituição propriamente dita até a implanta-
ção dos mais diversos projetos. Atualmente, a participação do Instituto 
da Criança no Recicla Vida é de fundamental importância para sustent-
abilidade da instituição”.

Isabel Maia – Presidente do Instituto Recicla Vida

Depoimento
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Investimentos Recicla Vida

22%

11%

67%
Financeiro

Material

Programa Renda
Solidária
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2.1.2 Instituições Apoiadas - SP
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O 2006, o Instituto da Criança ampliou sua área de atuação, passando a apoiar a primeira 
instituição no estado de São Paulo. Atualmente, duas instituições paulistas recebem o apoio 
do IC. São elas: Abrigo Reviver e Nossa Turma



ABRIGO REVIVER - SP

•  Ampliação do atendimento em saúde.

•  Conquista de novos parceiros.

• Buscar novas fontes de recursos para manutenção 
das atividades da Instituição.

• Doação de recursos financeiros para realização de 

reforma no prédio da Instituição.

• Doações materiais diversas, como rouparia; 

alimentos; roupas de cama, mesa e banho; 

brinquedos; mobiliário; itens de higiene e limpeza; 

livros; informática e eletrônicos; papelaria; etc.

• Articulação de novos parceiros para a Instituição.

• Confecção de uma planta para ampliar o espaço 

lateral existente no abrigo, construindo salas e novos 

espaços.

Conquistas em 2009 Desafios para 2010 Ações do IC em 2009
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O Abrigo Reviver foi fundado em 1988 e acolhe provisoriamente, sob a 

alocação do Juizado da Infância e da Adolescência, 40 crianças e adolescentes, 

de 0 a 18 anos, cujos direitos básicos tenham sido violados ou ameaçados, 

proporcionando assistência, proteção e cuidados essenciais. 

O objetivo do trabalho desenvolvido pela Instituição é formar cidadãos 

conscientes de seus direitos e deveres, capazes de exercer, de forma plena, sua 

cidadania. Sempre que possível, o Abrigo busca a aproximação e reintegração 

das crianças em suas famílias biológicas.

As crianças e adolescentes que moram no 

Abrigo Reviver frequentam a escola, realizam 

cursos profissionalizantes e participam de 

atividades culturais, esportivas e de lazer. 

O Abrigo também mantém um coral, 

formado pelas crianças, que se apresenta 

nos eventos da comunidade.

Além disso, a Instituição promove 

atividades psicopedagógicas, visando complementar a atuação da escola 

e estimular o aprendizado. Oferece, ainda, encaminhamento profissional 

para os jovens e atendimento médico, psicológico e odontológico para 

todos os beneficiários.

APOIO DO IC

Desde 2006, o Instituto da Criança oferece apoio financeiro e administrativo 

ao Abrigo Reviver. Em 2008, o IC também financiou a reforma de parte do 

prédio da Instituição. 

Depoimento
“O Instituto da Criança colabora com o Abrigo Reviver na profissionalização da gestão para captação de recur-
sos, no contato com a sociedade civil, na exposição do abrigo de maneira profissional para a comunidade 
em que se desenvolve de forma a tornar pública a idoneidade na gestão dos recursos objetivando o melhor 
atendimento aos menores abrigados na instituição.

Humberto Antônio Ludovico - Presidente do Conselho Fiscal do Abrigo Reviver



NOSSA  TURMA - SP

• 16 adolescentes participaram do Curso de  
   Operadora de Ponte Rolante.

• 16 adolescentes participaram do Programa 
Aprendiz Legal, sendo que posteriormente 100% 
foram contratados por empresas da CEAGESP.

• 16 adolescentes participaram do Curso de 
Soldador.

• 120 mulheres participaram do Programa 
  Comunidade com Qualidade.

• 158 mulheres participaram dos cursos e oficinas 
    de artesanato.

• 252 pessoas participaram da Alfabetização de 
    Adultos.

• 449 pessoas participaram do Curso de Inclusão 
    Digital.

• 28 pessoas participaram do Programa Alfabetiza 
    São Paulo.

• 178 pessoas participaram do Programa Espaço 
    Cidadão, promovido pelo Instituto da Criança.

• Cerca de 1.500 pessoas participaram do I e II Ação 
    Social Saúde Nossa Turma.

• Captar recursos para proporcionar um atendimento 
cada vez mais digno à comunidade atendida.

• Ampliar os programas de atendimento aos 
adolescentes e jovens.

• Cadastrar as famílias do nosso público alvo, 
moradores do Conjunto Cingapura, da Favela da Linha 
e Favela do Nove.

• Implantação do Núcleo de Cidadania, com o 
objetivo de facilitar a confecção de documentos e 
serviço de orientação à comunidade.

• Contratação de novos profissionais, como de 
nutrição, psicologia e fonoaudiologia.

• Ampliar o número de atendimentos da Educação 
Infantil para 200 crianças.

• Ampliar o número de atendimentos no Apoio 
Escolar para 100 crianças.

• Oferecer novos cursos de capacitação profissional 
para adolescentes e mães da comunidade.

• Criação de um grupo de trabalho para elaboração 
do plano de ação da Nossa Turma.

• Doação de recursos financeiros para custeio 
de parte das despesas com os projetos sociais da 
Nossa Turma;

•       Doações materiais diversas, como rouparia; 
alimentos; roupas de cama, mesa e banho; 
brinquedos; mobiliário;  itens de higiene e limpeza. 
livros; informática e eletrônicos; papelaria; etc;

• Elaboração da apresentação institucional.

Conquistas em 2009 Desafios para 2010 Ações do IC em 2009
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A instituição oferece atividades socioeducativas, como educação infantil, 

reforço escolar, esportes e, também, atua como núcleo comunitário, 

desenvolvendo projetos de alfabetização de adultos, inclusão digital, cursos 

profissionalizantes e atendimento em saúde. Todos os projetos da Nossa 

Turma são pautados por valores que estimulam o desenvolvimento humano, 

garantindo às crianças e adolescentes seus direitos essenciais e as bases para 

uma transformação social.

APOIO DO IC

Desde 2008, o Instituto da Criança é parceiro da Associação Nossa Turma 

com a realização do Programa Espaço Cidadão. Entretanto, em 2009, o IC 

também passou a oferecer apoio financeiro, administrativo e suporte aos 

projetos sociais da instituição.

Associação

A Associação de Apoio à Infância e Adolescência Nossa Turma está localizada 

nas instalações da CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de 

São Paulo, que mantém a maior rede pública de armazéns  de São Paulo e um 

complexo de 13 centrais atacadistas. 

A direção da CEAGESP, ao saber que 

muitas das crianças e adolescentes que 

frequentavam o entreposto submetiam-se 

ao trabalho e à prostituição infantil, assim 

como à mendicância, em 1998 criou, em 

conjunto com os permissionários e outros 

voluntários, a Nossa Turma, um espaço onde 

a esperança em forma de lazer educativo 

oferece o resgate da infância e da cidadania.

O público-alvo dos projetos da Associação são crianças e adolescentes em 

situação de risco social, moradores das comunidades: Favela da Linha, Favela 

do Nove e nos prédios do Cingapura, localizados no entorno da CEAGESP.

“Em 2009 o IC foi nosso anjo da guarda. Deu-nos sobrevida. Estávamos subindo a montanha e precisávamos de 
um pouco de água para chegar ao topo e, nesse momento tão difícil, o apoio do IC foi significativo e determinante.

Manoel da Silva Filho - Diretor Presidente da Associação Nossa Turma

Depoimento
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2.2 Programas Educacionais do IC
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O Instituto da Criança apoia e desenvolve diversas outras ações sociais, entre estas, destaca-
se o suporte oferecido à Operação Sorriso no Rio de Janeiro, projeto que atende crianças 
portadoras de fissura lábio-palatina. Outras ações são empreendidas visando o engajamen-
to do amplo conjunto da sociedade em apoio aos projetos do IC, como o Programa Renda 
Solidária, do Programa Recolher e do Programa Children Call to Action, em Nova York.



ESPAÇO CIDADÃO

O Programa Espaço Cidadão foi idealizado com a ajuda de alguns 

colaboradores do Instituto da Criança ao perceberem que os projetos 

sociais de atendimento direto ao público infantil não eram o suficiente para 

garantir o desenvolvimento pleno das crianças, uma vez que a maioria delas 

não possuía um ambiente favorável e acolhedor em suas próprias casas.  

O Instituto da Criança compartilha o princípio de que o núcleo familiar é um 

espaço primordial para o desenvolvimento físico e psicológico da criança 

e do adolescente. Baseando-se nesse entendimento, surge a necessidade 

de informar e formar seus responsáveis, promovendo a inclusão social de 

suas famílias.

Assim, com o auxílio de uma equipe 

multidisciplinar, em 2004, o IC 

criou o Programa Espaço Cidadão, 

atendendo, inicialmente, apenas pais 

e responsáveis.  Em 2009, o Programa 

foi ampliado e passou a desenvolver 

encontros dirigidos ao público jovem. 

O objetivo do Programa é melhorar a qualidade de vida de famílias, em 

situação de risco social, através da discussão e reflexão sobre temas que 

afetam seu cotidiano e suas relações pessoais. 

O Programa promove 8 encontros que permitem aos participantes 

compartilhar informações e experiências, construindo um conhecimento 

coletivo sobre dificuldades e conflitos do dia a dia. Os temas abordados 

durante os encontros são: família e convivência; economia doméstica; eu 

e a comunidade; planejamento familiar; cidadania; educação ambiental; 

saúde e bem-estar; e empreendedorismo. 

Os encontros propiciados pelo Espaço Cidadão estimulam a tomada de 

consciência e contribuem para o resgate da cidadania. Além disso, os 

pais e jovens que participam do Programa tornam-se multiplicadores 

desses conceitos e valores, tornando-se agentes de transformação da 

comunidade, começando por sua própria história.
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Despesas Espaço Cidadão

Conquistas em 2009

• 1.043 pais e responsáveis participaram do Programa.

• 36 turmas do Programa realizadas nos estados do Rio de Janeiro e de 

São Paulo, totalizando 252 encontros.

• Apoio de 130 voluntários e colaboradores.

• Promoção do fortalecimento da autoestima, senso de responsabilidade 

e empoderamento dos participantes do Espaço Cidadão.

Desafios para 2010

• Ampliar o número de participantes.

• Aprimorar os instrumentos de avaliação e de registro do Programa.

• Atender mais e novas comunidades.

• Conquistar novos parceiros para o Programa.

• Obter patrocínio próprio.

“No exercício de 2009, tivemos muitos resultados positivos, como a 
relevante contribuição para formação de pais e responsáveis, pro-
movendo inclusão social das famílias, que é o objetivo maior do 
Espaço Cidadão. Como produto dos debates e do conhecimento 
construído durante os encontros do Programa, conseguimos fazer 
com que esses pais e responsáveis adquirissem maior consciência 
de seus deveres e direitos. O resultado de todas essas conquistas 
representa a melhoria da qualidade de vida dessas famílias.”

Prof. Edione Cabral – Coordenador do Programa Espaço Cidadão

Depoimento

Programa

Despesas Espaço Cidadão

R$ 29.468,01
70%

R$ 9.267,24
22%

R$ 3.301,47
8%

Pessoal

Encargos e Tributos

Cesta de Alimentos/Cesta Básica



Pense ALTO

O Programa Pense Alto teve início em 2008, idealizado pelo voluntário 

Rodrigo Goecks, empresário, que vislumbrou a possibilidade de crescimento 

profissional de jovens na área de vendas. Assim o Instituto da Criança exerceu 

o papel de incubadora social e, em conjunto, o Programa foi lançado, visando 

à profissionalização de jovens, de 18 a 25 

anos, em situação de risco social, e abrindo 

portas para o ingresso no mercado formal 

de trabalho ou para realização de um 

negócio próprio. 

O Pense Alto oferece aos jovens um curso 

de formação profissional nas áreas de 

vendas, atendimento e call center, totalmente gratuito, e com diversos 

incentivos, que garantem a sua participação, como auxílio alimentação, 

auxílio transporte, doação de cestas de alimentos e, ainda, premiações para 

os alunos que se destacam.

O Programa foi idealizado considerando as diversas oportunidades existentes 

no setor comercial que, muitas vezes, são inacessíveis aos jovens de 

comunidades de baixa renda, devido às dificuldades que possuem para 

conquistar qualificações básicas para o ingresso no mercado de trabalho. 

O curso profissionalizante é desenvolvido em três etapas: Ciclo Básico, 

com disciplinas de matemática, português e inteligência emocional, que 

nivela e promove o embasamento para os demais ciclos e fortalece a 

autoestima dos jovens; Ciclo de Manutenção, com atividades de leitura 

e aulas de relações humanas, para estimular o hábito de ler e resgatar a 

cidadania; Ciclo Específico, com conteúdo sobre administração, marketing, 

informática, postura pessoal, vendas, call center e atendimento, que 

contribui para a compreensão sobre a dinâmica de mercado e capacita 

para atuação na área comercial.

O Pense Alto gera grande impacto na vida dos jovens e também de suas 

famílias, pois representa uma possibilidade de mudança de sua história, 

buscando a concretização de um futuro com novas oportunidades, fazendo 

com que acreditem que é possível realizar sonhos e “vencer na vida”.
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Conquistas em 2009 Desafios para 2010

• 19 alunos formados em novembro de 2009.

• 60% dos alunos empregados após a formatura.

• 240 horas/aula cumpridas.

• Apenas 3 desistências ao longo do curso.

• Grade de disciplinas ajustada para uma formação maior e mais adequada 

dos participantes.

• Elevação da autoestima dos jovens. 

• Excelente desempenho dos alunos em sala de aula.

• Alteração positiva na relação familiar e interpessoal dos jovens.

• Ampliação da carga horária nas disciplinas de português e matemática.

• Início da parceria com o curso supletivo que propiciou a conclusão do ensino 

médio dos participantes que haviam interrompido os estudos.

• Implantação do Programa Pense Alto em uma escola pública do Rio 

de Janeiro.

• Planejamento de novas estratégias que ampliem os índices de 

empregabilidade dos alunos após a conclusão do curso.

• Ampliação do número de beneficiários para 25 jovens.

• Abertura da faixa etária dos alunos para 30 anos.

• Enquadramento do Programa na “Lei do Aprendiz”, como um 

instrumento capaz de potencializar a inserção dos jovens no mercado de 

trabalho, demonstrando os incentivos para as empresas contratantes.

“O Pense Alto, primeiramente, contribui para a elevação da autoestima e consciência 
destes jovens. São inúmeros os depoimentos de pais, avós e amigos, ressal-
tando a melhoria no comportamento e do aumento da “capacidade de acreditar” 
de que é possível crescer e se desenvolver. Esses jovens chegam cabisbaixos 
e desacreditados e saem com vontade e esperança. Em segundo lugar, há 
uma melhoria na cognição e na empregabilidade destes jovens.  A prova de que 
estamos trilhando o caminho certo é que a maioria dos ex-alunos estão em-
pregados e começaram seus primeiros empregos já durante o curso.”
Rodrigo Goecks – Empresário, idealizador e gestor voluntário do Programa Pense Alto

Depoimento

Programa

Despesas Pense Alto

Despesas Pense Alto

R$ 19.274,92
41,65%

R$ 26.683,96
57%

R$ 471,55
0,97%

R$ 184,61
0,38%

Administrativas

Serviços Contratados

Financeiras

Encargos e Tributos



HORA DA LEITURA

DRE SOCIAL 2009 - INSTITUTO DA CRIANÇA   

O Programa Hora da Leitura foi desenvolvido pela Sra. Priscila Mendes, 

executiva no setor bancário que utilizou o IC como incubadora social 

para colocar em prática o seu propósito de estimular as crianças de 

comunidades de baixa renda a adquirir o hábito da leitura, assim em 

junho de 2008 deu-se inicio a parceria.

A filosofia do Programa é promover 

a “leitura com prazer”, transmitindo 

emoção no ato de ler e aproximando 

a criança do livro. Desse modo, 

pretende-se despertar o prazer do 

leitor para que nele surja o desejo 

pela leitura e que o mantenha por 

toda sua vida.

A equipe é formada por jovens estagiárias que exercem o papel de 

monitoras, e com isso o programa contribui para a geração de empregos, 

seguindo uma metodologia própria do programa. As aulas são oferecidas 

a grupos de até 10 alunos em salas previamente preparadas, dentro das 

escolas públicas, facilitando o acesso. 

No início, os encontros de mediação eram realizados em salas de leitura 

instaladas em espaços cedidos pela comunidade. Hoje, as salas de leitura 

estão instaladas em cinco CIEPs e duas escolas públicas, nos municípios 

do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu e de São João de Meriti.

Uma das metas do Hora da Leitura é constituir bibliotecas nas comunidades 

de baixa renda, a fim de permitir o acesso à cultura e à informação. A 

promoção de eventos culturais que visem o incentivo à leitura também 

é parte do escopo do Programa, que é inspirado na história da vida do 

Dr. José Mindlin, empresário, bibliófilo e imortal da Academia Brasileira 

de Letras. Grande incentivador da leitura, Dr. Mindlin sempre defendeu a 

ideia de que “não basta alfabetizar é preciso ensinar a ler.”
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Conquistas em 2009 Desafios para 2010

•Oferecimento de aulas a 1.018 crianças.

Em depoimento, os monitores afirmam ter descoberto junto com as 

crianças a importância da leitura e começaram a ler mais em seu tempo 

livre. 

•Crianças que nunca liam livros na biblioteca da escola passaram a levar 

livros para a casa.

•Mudança de comportamento das crianças agitadas e dispersas em sala 

de aula, se tornaram mais calmas e atentas.

•Melhoria na aprendizagem: crianças com dificuldade de leitura 

progrediram e foram aprovadas na avaliação final
.

•Maior participação nos encontros de mediação e maior interesse das 

crianças pela leitura, como exemplo; uma das crianças escreveu um livro 

intitulado “A Vida de Tatiane”.

• Conclusão do site do Hora da Leitura. 

• Abertura da primeira Biblioteca Hora da Leitura no bairro de Miguel 

Couto, em Nova Iguaçu.

• Tradução para o inglês do material do Programa, regulamento e 

apresentação.

• Conquistar novos voluntários dispostos a colaborar com as atividades 

do Programa.

“Sociedade, governos e setor privado devem continuar atuando 
para ampliar o acesso ao livro e fomentar as práticas de leitura. Há 
uma enorme fatia da população que não conhece os materiais de 
leitura ou os conhecem muito mal. Mesmo tendo livros por perto, 
falta a descoberta do prazer em ler e a conscientização do papel 
da leitura na formação do indivíduo. O Hora da Leitura incentiva 
o raciocínio e estimula o senso crítico dos leitores, como também, 
permite o acesso aos livros para toda comunidade.”

Priscila Mendes - Executiva do setor bancário, idealizadora e ges-
tora voluntária do Hora da Leitura.

Depoimento

Programa

Despesas Hora da Leitura

Despesas Hora da Leitura
R$ 9.629,31

8%

R$ 97.327,47
79%

R$ 1.288,54
1%

R$ 14.560,00
12%

Administrativas
Pessoal
Financeiras
Evento Anual
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2.3  Outros Programas 
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O IC também apoia outras iniciativas solidárias, como o trabalho desenvolvido pela Operação 
Sorriso que já atendeu mais de 140.000 crianças portadoras de fissura lábio-palatina no 
mundo, sendo 3.300 delas somente no Brasil. Além desta, criou em 2006 o Programa Renda 
Solidária para estimular a doação de recursos para os Conselhos da Criança e do Adolescente.
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OPERAÇÃO SORRISO
A Operação Sorriso do Brasil é uma instituição que se dedica a transformar 

a vida de crianças e jovens brasileiros portadores de fissura lábio-palatina 

– lábio leporino e fenda palatina. Busca alcançar este objetivo através 

da criação de uma ponte entre o trabalho voluntário e o patrocínio de 

indivíduos e empresas socialmente responsáveis, visando ampliar a 

autosuficiência no tratamento deste problema nas diversas regiões do 

país. As atividades desenvolvidas no Brasil integram o plano de ação 

de um programa humanitário internacional da Operation Smile, uma 

organização sem fins lucrativos que, desde 1982, dedica-se ao tratamento 

de deformidades faciais, com a presença atuante em 25 países. 

Em 2009, o Programa Internacional do Rio de Janeiro foi realizado de 06 

a 14 de agosto, caracterizando-se como a segunda edição do mesmo no 

Estado. Desde seus primeiros dias, esta edição deu sinais de que seria 

inesquecível, não apenas para as crianças atendidas, mas para toda 

organização. O programa marcou um recorde nacional de pacientes 

triados, sendo 492 pacientes avaliados. Todos os pacientes receberam 

avaliações especializadas e 111 foram selecionados para cirurgia. Os 

pacientes que não puderam ser operados durante o Programa foram 

encaminhados para os serviços locais parceiros e já estão précadastrados 

para futuros programas da OSB no Estado.

O Programa Internacional do Rio de Janeiro contou, ainda, com a 

participação de profissionais renomados oriundos de 6 países e 9 estados 

brasileiros, que trabalharam juntamente com os profissionais locais para 

oferecer o mais alto padrão de atendimento às crianças fluminenses. 

APOIO DO IC:

Desde 2008, o Instituto da Criança apóia a Operação Sorriso do Brasil 

prestando suporte a suas atividades e realizando doações diversas. O 

IC engajou-se nesse trabalho, pois compartilha a visão de que nenhuma 

criança deve viver com uma deformidade corrigível, tendo direito à 

inclusão social e à qualidade de vida.

“A parceria entre a Operação Sorriso do Brasil – OSB e o Instituto da Criança - IC teve início em 2008 
e se deu de maneira natural, pois ambas as organizações acreditam que nenhuma criança deve levar 
uma vida de exclusão e preconceito por serem portadoras de uma deformidade facial corrigível. Graças 
a essa importante parceria, 644 crianças fluminenses receberam atendimento médico especializado, das 
quais 205 tiveram suas vidas transformadas para sempre através da cirurgia reparadora gratuita. Por 
sua credibilidade, seriedade e profissionalismo o IC é hoje um modelo de empreendedorismo social e, 
por isso, nós da OSB, sentimo-nos honrados em fazer parte desse time em prol das crianças do Brasil”.

Clóvis Brito – Diretor da Operação Sorriso do Brasil

Depoimento

Programa

Ações do IC em 2009

• Armazenagem de material no entreposto do IC.

• Doação de itens de higiene pessoal para as crianças atendidas.

• Doação de brinquedos, lanche e roupas de cama.



RENDA SOLIDÁRIA
Programa

Para estimular e orientar a doação financeira aos projetos e iniciativas 

sociais voltados para a infância e a adolescência, conferindo benefícios 

fiscais ao doador, o IC criou, em 2003, o Programa Renda Solidária.

Através deste programa, o IC mobiliza a sua rede de parceiros, fornecedores 

e amigos para destinar parte do seu Imposto de Renda para os Conselhos 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, aos quais as obras sociais que 

apoia estão vinculados.

Como Pessoa Jurídica, sendo tributada pelo regime do lucro real, pode-se 

destinar até 1% do Imposto de Renda para os Conselhos. Já como Pessoa 

Física, declarando na versão completa, pode-se destinar até 6% do valor 

devido de Imposto de Renda e abater esse valor do imposto a pagar.

A criação dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente é 

obrigatória por determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

instituído em 1990. Assim, todos os municípios brasileiros têm que criar 

e fazer funcionar os seus Conselhos de Direitos e também os Fundos da 

Infância e da Adolescência.

Os Fundos da Infância e da Adolescência são geridos pelos membros 

do Conselho, eleitos pelas instituições devidamente registradas, e têm 

a função de arrecadar recursos, por diversos meios, e direcioná-las a 

projetos, programas e políticas avançadas e consistentes que busquem 

desempenhar um papel significativo na implantação de ações de atenção 

integral à criança e ao adolescente.

É para os Fundos da Infância e da Adolescência que o IC, através do 

Programa Renda Solidária, orienta que sejam feitas as doações dos seus 

colaboradores. E a cada ano os resultados são mais estimulantes.

Em 2009, conseguimos direcionar R$ 916.916,07 para os Fundos da 

Infância e da Adolescência do Rio de Janeiro, sendo R$ 649.200,00 para o 

CEDCA - Conselho Estadual da Criança e do Adolescente e R$ 267.716,07 

para o CMDCA – Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de 

Petrópolis, que, por sua vez, encaminhou esta verba para custeio dos 

projetos do Lar Santa Catarina e do Instituto Recicla Vida, ambas entidades 

apoiadas pelo IC.

Depoimento
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“Nossa idéia é atuar em rede frente às questões de responsabilidade social, por acreditarmos que as em-
presas possuem um papel mais abrangente do que o econômico. O IC atendeu a esta expectativa por ser 
uma organização que possui credibilidade, resultados comprovados e atuação no setor há mais de 10 anos. 
É reconhecido no mercado como um agente atuante no trabalho de conscientização da sociedade sobre a 
importância do esforço conjunto nos processos de transformação social”.

Zeca Grabowsky, presidente da PDG Realty, doador do Programa Renda Solidária

Histórico de Captação do Renda Solidária Gráfico do Histórico de Captação do 
Renda Solidária

0

200000

400000

600000

800000

1000000

Histórico de Captação do Renda Solidária

Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Renda Solidária R$ 21.500,00 R$ 25.500,00 R$ 32.200,00 R$ 651.816,82 R$ 16.314,25 R$ 410.950,00 R$ 916.700,00

1 2 3 4 5 6 7

2003                                        R$ 21.500,00

2004    R$ 25.500,00

2005                                        R$ 32.200,00

2006                                        R$ 651.816,82

2007                                        R$ 16.314,25

2008                                        R$ 410.950,00

2009                                        R$ 916.700,00

TOTAL                                      R$ 2.074.981,07



CHILDREN CALL TO ACTION 
Programa

Um importante passo, para alcançarmos nossa missão de transformar 

vidas, foi dado em outubro de 2005. O Instituto da Criança realizou um 

evento para 60 pessoas em Nova York e lançou o Children Call to Action 

(CCTA), um programa internacional para arrecadar fundos direcionados 

aos projetos desenvolvidos pelo IC. O programa é conduzido em parceria 

com a Brazil Foundation (Section 501(c) 3, US Internal Revenue Code), uma 

organização sediada em Nova York cuja missão é gerar recursos para os 

programas que promovem mudança social no Brasil. Os doadores do CCTA, 

em boa parte brasileiros radicados nos EUA, fazem a doação através da 

Brazil Foundation, de forma legal, transparente e com direito a dedução 

de impostos, e esta, por sua vez, encaminha por meios legais o recurso 

para o IC no Brasil.

Toda essa operação é organizada por um Comitê de Amigos do IC 

em Nova York, que doam algumas horas de seu tempo, promovem 

eventos, campanhas e reuniões periódicas para, mesmo longe do seu 

país, oferecerem a sua contribuição para o desenvolvimento do Brasil, 

principalmente para a parcela mais vulnerável da população.

Depoimento
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“É com grande satisfação que tenho acompanhado o belo trabalho do IC desde a sua criação. A cada ano que 
passa, fico mais impressionado com a diferença que o IC faz na vida de tantas pessoas. Realmente é uma 
instituição que me dá muito orgulho de ser brasileiro. IC é o futuro do Brasil”

Raul Guimaraes  - Membro do Comitê de Amigos do IC em NY

Para 2010, o Comitê de Amigos do IC em Nova York pretende consolidar 

o seu trabalho contratando e custeando os serviços de um captador de 

recursos profissional, que atuará junto à comunidade brasileira e também 

norte-americana, assim como junto a fundações e empresas, para 

conquistar novos doadores para os projetos do IC no Brasil.

O programa é conduzido com a parceria da Brazil Foundation, uma 

organização sediada em Nova Iorque cuja missão é gerar recursos para os 

programas que promovem mudança social no Brasil. O IC é representado 

por um comitê formado por um grupo de amigos que doam parte do seu 

tempo para manter as atividades nos EUA.
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RECOLHER
Programa

O Instituto da Criança busca se posicionar perante a sociedade como 

um agente de transformação social, gerando uma ampla articulação 

entre pessoas, empresas, instituições do terceiro setor e comunidades. 

Sua proposta é ajudar a sociedade a agir coletivamente para enfrentar 

os problemas cotidianos, acreditando que cada um pode e deve fazer a 

sua parte.

Neste sentido, acreditando que absolutamente todos têm uma parte de 

contribuição a dar, mesmo que pequena, o IC criou o Programa Recolher, 

que tem por objetivo arrecadar doações não-financeiras e encaminhar às 

obras sociais cadastradas, de acordo com o interesse e as necessidades 

específicas que apresentam.

Depoimento
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“A ideia surgiu no início de 2008 em uma ação emergencial de ajuda as vítimas da chuva em Petrópolis - RJ.  
Uma grande mobilização da hotelaria carioca. Meses depois, a parceria ABIH-RJ e Instituto da Criança se 
concretizava. Já são mais de 2 anos de existência do Programa Recolher com bom envolvimento dos hotéis, 
com milhares de objetos doados e várias instituições atendidas. 
É uma satisfação para ABIH-RJ participar do Programa lado a lado com o Instituto da Criança.
O desafio é grande e requer o cultivo diário de noções e ações de solidariedade, que reforçam a certeza de 
que podemos chegar ainda mais longe e atingir muitas pessoas.”

Julio Correa - Superintendente da ABIH RJ

Planilha do Histórico de Captação do Programa Recolher

Programa Hora da Leitura                       R$ 12.955,00

Programa Espaço Cidadão                                                        R$ 12.323,00

Família Flordelis                                                            R$ 7.320,00

Associação Educacional Francisca Nubiana                                                     R$ 4.353,50

Lar São José                                                        R$ 23.462,50

Instituição Maria Maria                                                      R$ 1.383,00

TOTAL                                                                                                                                                                 R$ 238.501,33

Junto à sua sede, no Leblon, o IC dispõe de amplo espaço apto a fazer a 

triagem, a armazenagem e a entrega destes itens, que podem ser roupas, 

alimentos, cestas-básicas, brinquedos, livros, mobiliário, material de 

escritório, de limpeza ou de higiene, entre muitos outros.

Através do Programa Recolher, qualquer um pode participar, seja doando 

uma singela peça de roupa que tenha saído de uso ou um simples livro 

esquecido na estante. Aquilo que faz pouca falta para quem doa, pode 

fazer uma grande diferença para aquele que recebe.

Instituto Recicla Vida                       R$ 13.061,00

Instituto Vida Real                                                        R$ 53.178,50

Programa Pense Alto                                                         R$ 309,00

Operação Sorriso                                                                                                                                              R$ 9.104,00

Lar Santa Catarina                                                                                                                                            R$ 2.356,00

Outros                                                                                                                                                                R$ 93.876,83

Associação Nascente Pequena                                                          R$ 4.819,00

Instituição / Programa Beneficiado Valor Estimado dos Itens (R$)  



COTAS 
Programa

o Programa de Cotas do Instituto da Criança foi criando em 2009 com o 

objetivo de atender a crescente demanda no meio empresarial pela prática 

da Responsabilidade Social Corporativa. 

Consumidores, funcionários e comunidade, além das demais partes 

interessadas no negócio, passaram a exigir nos últimos anos que a busca 

do lucro social também seja considerada nas estratégias e nas ações 

empresariais.

Para o Instituto da Criança, a implementação do Programa de Cotas 

significou a conquista da estabilidade de arrecadação financeira mensal, 

o que trouxe maior segurança à sua operação e ampliação expressiva das 

suas ações sociais.

Através do Programa de Cotas, o Instituto da Criança compartilha os seus 

resultados sociais e a sua reputação com as empresas parceiras, integrantes 

do grupo de Cotistas. Desta maneira, torna-se uma resposta efetiva a todas 

as empresas que desejam investir em Responsabilidade Social, de forma 

simples, ágil e eficiente.
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                     COTISTA                                                                     INVESTIMENTO MENSAL

                     Diamante                                                                             R$ 15.000,00

                     Ouro                                                                                      R$ 10.000,00

                     Prata                                                                                      R$ 5.000,00

                     Bronze                                                                                   R$ 1.000,00
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3.1 Receitas Monetárias

Doador PF   R$ 317.747,66 -  44,65%

Doador PJ  R$ 303.493,91 -  42,65%

Doador Não Identificado
                                 

R$ 60.329,24   -    8,48%

CCTA     R$ 26.613,68    -   3,74%

Outras Receitas                    R$ 3.380,79      -   0,48%

TOTAL                                     R$ 711.565,28   -    100%

Receitas Monetárias ICRJ

Doador PF   R$ 27.726,00    -    51%

Doador PJ  R$ 9.309,43      -    17%

Doador Não
Identificado   

R$ 5.445,10      -    10%

Outras Receitas     R$ 12.234,65    -    22%

TOTAL                                     R$ 54.715,18    -   100%

Receitas Monetárias ICSP

Receitas Financeiras Diretas ICSP

R$ 27.726,00
51%

R$ 9.309,43
17%

R$ 5.445,10
10%

R$ 12.234,65
22%

Doador PF 

Doador PJ

Doador Anônimo ou Não Identificado

Outras Receitas/Entradas

Doador PF           R$ 105.979,61     -    39,65%

Doador PJ                       R$ 129.125,31     -    48,31%

Doador Não 
Identificado             

R$ 16.255,25       -        68% 

Outras Receitas             R$ 15.984,59      -      5,99%

      

Receitas Monetárias dos Programas do ICReceitas Diretas aos Programas IC

R$ 105.979,61
39,65%

R$ 129.125,31
48,31%

R$ 16.255,25
6,08%

R$ 15.984,59
5,99%

Doador PF Doador PJ Doador Anônimo ou Não Identificado Outras Receitas/Entradas

Receitas Financeiras Diretas ICRJ

R$ 317.747,66
44,65%

R$ 274.900,49
38,63%

R$ 60.329,24
8,48%

R$ 26.613,68
3,74% R$ 3.380,79

0,48%
R$ 28.593,42

4,02%
Doador PF 

Doador PJ

Doador Anônimo ou Não Identificado

CCTA

Outras Receitas/Entradas

Consultoria

Receitas Monetárias ICSP

Receitas Monetárias dos Programas IC
 Hora da Leitura, Pense Alto e Espaço Cidadão
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3.2 Outras Receitas

Programa Recolher                           R$260.697,22

Programa Renda Solidária               R$ 916.916,07

Doações Diretas às Obras                R$ 128.733,93

Sociais Apoiadas *

Doações de Serviços Pró-Bono **  R$ 529.156,60

TOTAL                                                R$1.835.503,82

   

Outras ReceitasGráfico Ilustrativo de Outras Receitas

Programa
Recolher

Programa Renda
Solidária

Doações Diretas
às Obras Sociais

Apoiadas*

Doações de
Serviços Pró-

Bono**

R$ 260.697,22

R$ 529.156,60

R$ 128.733,93

R$ 916.916,07

R$ 0,00
R$ 100.000,00
R$ 200.000,00
R$ 300.000,00
R$ 400.000,00
R$ 500.000,00
R$ 600.000,00
R$ 700.000,00
R$ 800.000,00
R$ 900.000,00

R$ 1.000.000,00

* Receitas Monetárias captadas pelo IC e direcionadas diretamente pelo doador à instituição beneficiada.

** Valores estimados dos serviços prestados ao IC, voluntariamente, por diversas empresas

3.3 Receitas Totais

R$ 529.156,60
18%

R$ 128.733,93
4%

R$ 916.916,07
33%

R$ 260.697,22
9%

R$ 267.344,76
9%

R$ 54.715,18
2%

R$ 711.565,28
25%

Receitas Monetárias ICRJ

Receitas Monetárias ICSP

Receitas Monetárias dos Programas do IC 

Programa Recolher

Programa Renda Solidária

Doações Diretas às Obras Sociais Apoiadas*

Doações de Serviços Pró-Bono**

Gráfico de Receitas Totais

Receitas Monetárias ICRJ                R$ 711.565,28 

Receitas Monetárias ICSP                R$ 54.715,18

Receitas Monetárias dos 
Programas do IC 

                              

 R$ 267.344,76

Programa Recolher                           R$ 260.697,22

Programa Renda Solidária               R$ 916.916,07

Doações Diretas às Obras               R$  128.733,93
Sociais Apoiadas * 

         Doações de Serviços Pró-Bono ** R$ 529.156,60

TOTAL                                               R$ 2.869.129,04

Receitas Totais

* Receitas Monetárias captadas pelo IC e direcionadas diretamente pelo doa-
dor à instituição beneficiada.
** Valores estimados dos serviços prestados ao IC, voluntariamente, por diver-
sas empresas.



3.4 Investimento Social

Pessoal   R$ 29.468,01      -   70%

Encargos e Tributos   R$ 9.267,24        -    22% 

Cestas de Alimentos            R$ 3.301,47       -      8%
 

TOTAL                                     R$ 42.036,72    -  100%

Administrativas                 R$ 9.629,31      -        8%

Pessoal                  R$ 97.327,47    -     79%

Financeiras                           R$ 1.288,54       -       1%

Evento Anual                        R$ 14.560,00    -     12%

TOTAL                                     R$ 122.805,32  -  100%

Espaço Cidadão

Hora da Leitura
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Despesas Hora da Leitura
R$ 9.629,31

8%

R$ 97.327,47
79%

R$ 1.288,54
1%

R$ 14.560,00
12%

Administrativas
Pessoal
Financeiras
Evento Anual

Administrativas  R$ 19.274,92    -     41%

Serviços Contratados R$ 26.683,96    -      57%

Financeiras  R$ 471,55         -        1%

Encargos e Tributos R$ 184,61         -        1%

TOTAL                                     R$ 48.615,04   -   100%             

Pense AltoDespesas Pense Alto

R$ 19.274,92
41%

R$ 26.683,96
57%

R$ 471,55
1%

R$ 184,61
1%

Administrativas

Serviços Contratados

Financeiras

Encargos e Tributos

Despesas Espaço Cidadão

R$ 29.468,01
70%

R$ 9.267,24
22%

R$ 3.301,47
8%

Pessoal

Encargos e Tributos

Cesta de Alimentos



3.4.1 Investimento Social
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Doação à Terceiros /                         
Outras Instituições                

R$ 7.036,50             -        2%

Francisca Nubiana               R$ 47.500,00           -      13%

Lar Santa Catarina               R$ 195.302,81         -     54%

Lar São José               R$ 10.000,00           -        3%

Maria Maria               R$ 11.000,00           -        3%

Nascente Pequena                R$ 15.680,00           -        4%

Recicla Vida             R$ 26.467,00            -       7%

Vida Real                R$ 50.000,00           -      14%

TOTAL                                 R$ 362.986,31     -     100%

Apoio Financeiro Obras e Projetos ICRJ

Apoio Financeiro Obras e Projetos ICSP

Abrigo Reviver               R$ 19.510,10    -        68%

Ludovico Pavoni              R$ 1.960,00      -          7%

Nossa Turma                      R$ 7.000,00      -        25%

TOTAL                                  R$ 28.470,10    -       100%

Apoio Financeiro Obras e Projetos ICSP

R$ 19.510,10
68%

R$ 1.960,00
7%

R$ 7.000,00
25%

Cristo Ressucitado (Abrigo Reviver)

Ludovico Pavoni

Nossa Turma

Apoio Financeiro Obras e Projetos ICRJ

R$ 7.036,50
2%

R$ 47.500,00
13%

R$ 195.302,81
54%

R$ 10.000,00
3%

R$ 11.000,00
3%

R$ 15.680,00
4%

R$ 26.467,00
7%

R$ 50.000,00
14%

Doação à Terceiros/Outras Instituições

Francisca Nubiana

Instituto Mafer/Lar Santa Catarina

Lar São José

Maria Maria

Nascente Pequena

Recicla Vida

Vida Real

Planilha do Histórico de Captação do Programa Recolher

Programa Hora da Leitura                       R$ 12.955,00

Programa Espaço Cidadão                                                        R$ 12.323,00

Família Flordelis                                                            R$ 7.320,00

Associação Educacional Francisca Nubiana                                                     R$ 4.353,50

Lar São José                                                        R$ 23.462,50

Instituição Maria Maria                                                      R$ 1.383,00

TOTAL                                                                                                                                                                 R$ 238.501,33

Instituto Recicla Vida                       R$ 13.061,00

Instituto Vida Real                                                        R$ 53.178,50

Programa Pense Alto                                                         R$ 309,00

Operação Sorriso                                                                                                                                              R$ 9.104,00

Lar Santa Catarina                                                                                                                                            R$ 2.356,00

Outros                                                                                                                                                                R$ 93.876,83

Associação Nascente Pequena                                                          R$ 4.819,00

Instituição / Programa Beneficiado Valor Estimado dos Itens (R$)  
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3.5 Despesas Operacionais 

Administrativas  R$ 56.586,60  -   11,66%

Pessoal                  R$ 161.871,33  - 33,36%

Serviços Contratados         R$ 123.795,61  - 25,51%

Financeiras                 R$ 10.737,89    -  2,21%

Encargos e Tributos R$ 130.102,85  - 26,81%

Marketing e Eventos R$ 2.160,00      -   0,45%

TOTAL                                     R$ 485.254,28  -  100%

Despesas Operacionais ICRJ

Administrativas     R$ 19.224,34   -   53%

Pessoal                     R$ 1.827,86     -     5%

Serviços Contratados    R$ 13.497,00  -    37%

Financeiras     R$ 1.209,58    -      3%

Encargos e Tributos    R$ 382,93       -      1%

Marketing e Eventos    R$ 311,40       -      1%

    
TOTAL                                       R$ 36.453,11  - 100%     

Despesas Operacionais ICSP

Despesas Operacionais ICSP

R$ 19.224,34
53%

R$ 1.827,86
5%

R$ 13.497,00
37%

R$ 1.209,58
3%

R$ 382,93
1% R$ 311,40

1%
Administrativas

Pessoal

Serviços Contratados

Financeiras

Encargos e Tributos

Marketing e Eventos

Despesas Operacionais ICRJ

R$ 56.586,60
11,66%

R$ 161.871,33
33,36%R$ 123.795,61

25,51%

R$ 10.737,89
2,21%

R$ 130.102,85
26,81%

R$ 2.160,00
0,45%

Administrativas

Pessoal

Serviços Contratados

Financeiras

Encargos e Tributos

Marketing e Eventos



DRE SOCIAL 2009 - INSTITUTO DA CRIANÇA  

36

3.6 Total de Investimento Social e 
Despesas Operacionais

R$ 529.156,60
18%

R$ 128.733,93
4%

R$ 916.916,07
33%

R$ 260.697,22
9%

R$ 267.344,76
9%

R$ 54.715,18
2%

R$ 711.565,28
25%

Receitas Monetárias ICRJ

Receitas Monetárias ICSP

Receitas Monetárias dos Programas do IC 

Programa Recolher

Programa Renda Solidária

Doações Diretas às Obras Sociais Apoiadas*

Doações de Serviços Pró-Bono**

Total de Investimentos Social e Despesas Operacionais

* Custeio da equipe dedicada ao desenvolvimento e supervisão das ações sociais do IC e da sua rede 
de Obras Sociais Apoiadas

Receitas Monetárias ICRJ R$ 711.565,28

Receitas Monetárias ICSP R$ 54.715,18

Receitas Monetárias dos Programas do IC  R$ 267.344,76

Programa Recolher R$ 260.697,22

Programa Renda Solidária R$ 916.916,07

Doações Diretas às Obras Sociais Apoiadas* R$ 128.733,93

Doações de Serviços Pró-Bono** R$ 529.156,60

TOTAL R$ 2.869.129,04
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3.7 Planilha de Doação de Serviços  Pró-bono

R$ 7.200,00Agência Tangerina

All Business

Correndo Mundo Melhor

Elipse

Breda

3 Na Pauta

Aproach

Copiadora Cidade

DMC Bull

R$ 1.650,00

R$ 70.000,00

R$ 5.358,00

R$ 1.200,00

R$ 1.200,00

R$ 18.000,00

R$ 18.000,00

R$ 2.437,00

R$ 2.100,00

Doação de Serviços / Pró-bono

Gol Linhas Aéreas

IBM

IPNET

MONDO

Papel Imagem

Profins

PricewaterhouseCoopers

Revista Target

Staybridge

T2N

TOTAL

R$ 572,00

R$ 22.890,00

R$ 4.800,00

R$ 1.000,00

R$ 3.600,00

R$ 15.000,00

R$ 8.000,00

R$ 1.200,00

R$ 6.530,00

R$ 1.450,00

R$ 529.156,60

Hotel Marina R$ 247.050,00

R$ 4.000,00

R$ 12.600,00

R$ 720,00

R$ 61,60

R$ 12.500,00

R$ 1.500,00

R$ 1.800,00

R$ 57.788,00

R$ 4.150,00

Shopping Iguatemi

MOKI

Padi

Print Gpost

Prólimits

Quadratta

Sorvete Itália

Agência Strenna

Wine
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3.8 Estatísticas de Visitas Mensais ao site do IC

JANEIRO 5.224 

4.568

5.515

4.709

5.616

5.838

6.687

6.759

9.090

11.149

9.093

8.366

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

MÊS ACESSOS AO SITE DO IC

82.614TOTAL DO ANO DE 2009
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O INSTITUTO DA CRIANÇA É UMA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO, CERTIFICADA PELA SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA E TEM SUAS CONTAS AUDITADAS PELA PRICEWATERHOUSECOOPERS

O Instituto da Criança trabalha com vidas, se são muitas ou 
poucas não importa; o que importa é que são vidas!
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