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“Doar é um ato inverso.
Recebe-se mais do que se oferece”.
“Giving is a reserve act. The more you give, the more you get”.
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Já há algum tempo noto que as pessoas apresentam, de
um modo geral, elevado grau de dificuldade para abrir
mão daquilo que possuem. Isso é compreensível, faz
parte da natureza humana. Afinal, todos nós devemos ter
cuidado com o amanhã.

I have been noticing for a while that people have, in
general, a high level of difficulty in letting go of what
they own. This is understandable; it’s inherent to human
nature. After all, we all must care about tomorrow.

No entanto, de maneira equilibrada, é possível
dimensionar o que possuímos e planejar o que oferecer
aos que nada têm. Seja muito ou pouco, aqueles que têm
saúde, alimentação, educação e trabalho sempre podem
oferecer algo. E o que nos parece pouco pode ser muito
para quem nada possui.

However, it is possible to dimension what we have and,
evenly, plan what we can offer to those who have nothing.
Be it much or little, those who have access to health, food,
education and work can always offer something. And
what seems little to us may be much to people who have
nothing. This way we find that full happiness is not in what
we have, but especially in what we give. As we experience
generous acts, we learn more about seeing life in a positive
light. “Giving is a reverse act. The more you give, the more
you get.”

Ao servir como instrumento e força de transformação,
assimilamos a confiança sobre o quanto se pode ser
útil como um agente catalizador para auxiliar aqueles
que têm pressa de se alimentar, aprender, produzir e
encontrar dignidade para construir a felicidade em suas
próprias vidas. Descobrimos que a felicidade plena não se
encontra apenas naquilo que possuímos, mas também no
que oferecemos. Na medida em que vivenciamos atitudes
generosas, aprendemos um pouco mais a apreciar a vida
sob uma ótica positiva. Doar é um ato inverso. Recebe-se
mais do que se oferece.
Poder experimentar essa condição, ao apoiar os que
necessitam, é um privilégio que preenche o nosso espírito
de alegria e aflora o sentimento da gratidão por essa
oportunidade. Acredito que vivemos divididos em dois
grupos na sociedade: de um lado, estão os que podem
colaborar e, do outro, as pessoas que precisam de apoio.
Compreender de que lado estamos é o começo. O passo
seguinte é agir, a fim de procurar reduzir as diferenças
entre esses dois extremos.
De um modo profissional, a fim de atender aos anseios
por uma sociedade mais justa e equilibrada, constituímos
o Instituto da Criança. Coordenamos um ambiente
corporativo em que processos, metodologias e tecnologias
sociais são empregados de acordo com aquilo que se
espera de uma “plataforma social”, conectando os que
podem investir aos empreendedores sociais.
Assim, tornarmos reais projetos como o Nosso Cuiabá,
em que unimos forças para construir 74 casas destinadas
às famílias desabrigadas pela tragédia das chuvas na
região serrana do Rio. Em maio de 2013, vivenciamos a
emoção de entregar as primeiras 24 moradias em uma
cerimônia inesquecível. Comprovamos, mais uma vez,
que o improvável não é impossível quando existe amor e
comprometimento a favor do desenvolvimento social.
Temos a convicção de que o Instituto da Criança se
estabeleceu como um modelo de negócio eficiente e
promissor ao alcançar resultados de impacto por meio da
conexão fomentada entre empreendedores sociais,
empresas, empresários e pessoas originadas das mais
diversas vertentes, unidas por um objetivo comum:
construir uma realidade compatível com a qualidade de
vida e oportunidades para todos.

Being able to experience this condition, supporting the
ones in need, is a privilege which fulfills our spirit with joy
and brings out the feeling of gratitude for this opportunity.
I believe society is now divided into two groups: on one
side, there are the ones who can collaborate and, on the
other side, the ones who need support.
The first step is to understand on which side we are.
The next step is to take action, in order to reduce the
differences between these two extremes.
By acting in an entrepreneurial way, in order to meet the
wishes for a more just and balanced society, we developed
The Child Institute. This way, we coordinate a corporate
environment where processes, methodologies and social
techniques are employed according to what is expected
from a “social platform”, connecting the ones who can
invest to social entrepreneurs.
As a result, we turned projects into realities, such as Our
Cuiabá, in which our team worked together joining forces
to build 74 houses to the homeless families victimized by
the tragedy of the floods in the mountainous region of Rio
de Janeiro. In May 2013, we had the privilege to deliver the
first 24 houses in an unforgettable ceremony. We showed,
once more, that the improbable is not impossible when
there is love and commitment for social development.
We are convinced that The Child Institute was established
as an efficient and promising business model by
accomplishing impact results through the connection
among social entrepreneurs, companies, businessmen
and people from different segments of society, all united
by a common goal: building a society that is compatible
with the expectations of quality of life and opportunities
desired by everyone.
We would like to give our sincere thanks to all who are
supporting us in our efforts!

Muito obrigado a todos que estão ao nosso lado!
Pedro Werneck - Presidente do Instituto da Criança

Pedro Werneck - Child Institute’s President

2013- Conclusão da 1ª fase do Projeto
Nosso Cuiabá com a entrega de 24 casas.
Criação de novas campanhas: Cardápio
Solidário, Salário Solidário, Muitas
Felicidades e #agentequefaz.

................................................
The conclusion on 1st phase of the Project Our Cuiabá
included thedelivery of 24 homes. Production of new
campaigns: Menu Solidarity, Solidarity Salary, Many
Congratulations and the hashtag #agentequefaz.

2012- Implementação da Campanha Check Out
Social em parceria com a rede hoteleira.
..............................................

Implementation of the Campaign Social Check Out in
partnership with the hotel industry chain.

2011 – Início da atuação com projetos
de
desenvolvimento
comunitário:
#minhaajudasuacasa e Nosso Cuiabá.
................................................

Beginning of the actuation with projects of communitarian
development: #minhajudasuacasa (#myhelpyour home), and
Our Cuiabá.

2010 – Criação do edital para avaliação e patrocínio
de projetos sociais. Início da consultoria em
Responsabilidade Social Corporativa

................................................................

2009 – Início da consultoria a empresas

Creation of the edictal for the evaluation and sponsoring of social projects. That
was the beginning of the consulting in Social Corporative Responsability.

para a prática do Investimento Social
Privado e da Responsabilidade Social
Corporativa.
................................................
Beginning of the consulting to enterprises for the practice
of the Private Social Investment, as well as the SocialCorporative Responsibility.

2008 – O Programa de Cotas é implementado.
Além disso, mais dois novos projetos educacionais
foram criados: o Hora da Leitura e o Pense Alto.
.........................................................

2005 – Início da parceria com a Brazil
Foundation, uma organização norteamericana.

The Quota Program is implemented. Besides that two new other
educational projects had been created: The time to Read, and The Think
Out Loud.

.................................................

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

2004 – Criação do primeiro projeto educacional:
o Espaço Cidadão
.........................................................

2000 – Aprimoramento da metodologia

Creation of the first educational project: The Citizenship Space.

por meio de incentivo às lideranças
comunitárias.
...................................................
Increase of the methodology by means of incentive to the
communitarian leaderships.

1998 – O Instituto da Criança é formalizado
...................................................
The Child Institute is founded.

1994 -

Os irmãos Werneck iniciam,
informalmente, iniciativas de cunho social
após conhecerem a história da família
Flordelis.
...................................................
The Werneck brothers begin informally initiatives in the social
field after getting to know the history of the Flordelis family.

Missão
“Promover a sustentabilidade de projetos e obras sociais, oferecendo
apoio administrativo, financeiro e encaminhamento jurídico. Com isso,
contribuir para o desenvolvimento humano, social e econômico de
crianças, adolescentes e suas famílias, a fim de transformar a realidade
em que vivem”.
.........................................................................................................................................

Mission -

“Promote the sustainability of project and social work, being able to offer administrative,
financial support, and judicial follow up. Due to this, it contributes for the human, social and economical
development of children, adolescents, and its families with the purpose of transforming the reality where
they live”.

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”.
.........................................................................................................................................

Vision - “Become an agent of changing to the construction of an equal society through the respect to
the citizenship, as well as the improvement of the quality of living for all”.
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Resultados Sociais 2013
Social Results 2013

1.109

Crianças e adolescentes de projetos sociais no Rio
de Janeiro e em São Paulo
Children and teenagers from social projects in both São Paulo and Rio de Janeiro

4.319

Doações através de campanhas sazonais
Donation through seasonal campaigns

995

Pessoas atendidas no Projeto Espaço Cidadão

682

Crianças no Projeto Hora da Leitura

65
88

People assisted at Citizen Space Project

Children at Time to Read Project

Jovens no Projeto Pense Alto
Youngs at Think High Project

Empreendedores Sociais beneficiados por meio
do Projeto #agentequeaprende
Social entrepreneurs benefitted through #welearn Project
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Ações de Responsabilidade Social Corporativa

24

Famílias beneficiadas com o Projeto Nosso Cuiabá

Actions of Corporate Social Responsability

Families benefitted from Our Cuiabá Project

Nossas Atividades
Desenvolvimento de projetos
O Instituto da Criança desenvolve projetos nas áreas de educação, cidadania e desenvolvimento comunitário.
Desta forma, reforçamos nosso compromisso de construir um futuro melhor, através do planejamento, execução, avaliação e gestão de Projetos Sociais que visam promover pessoas e contribuir para a transformação
social.
............................................................................................................................

Projects development
The Child institute develops projects within the areas of education, citizenship, and community development.
This way we do reinforce our commitment to create a better future through planning, execution, evaluation, and management of Social Projects that aim to promote people,
as well as to contribute to the social transformation.

Patrocínio de Projetos
O Instituto da Criança, através de seu Edital, seleciona Projetos Sociais voltados para o atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no Estado do Rio de Janeiro e em São Paulo. São considerados elegíveis a participação, os Projetos de cunho educativo e suas transversalidades, ou seja, baseados
em atividades esportivas, culturais, artísticas, de saúde e qualificação para a vida profissional, entre outros. As
instituições cadastradas em nosso banco de dados são convidadas a participar e encaminhar suas propostas
seguindo os parâmetros firmados no Edital, que serão avaliados pela equipe técnica do Instituto.
Além desse processo, o Instituto da Criança conta também com a modalidade “Convênio” para apoio a Projetos Sociais. Estes convênios foram firmados com instituições que construíram suas bases em parceria direta
com o Instituto da Criança sendo também parte integrante da nossa história.
............................................................................................................................

Projects sponsoring
Through its projects edictal, The Child Institute selects Social Projects turned to the help and support of children and adolescents in situations of social vulnerability in the
States of Rio de Janeiro and São Paulo. It has been considered eligible to be part of its projects the ones with educational purposes, and its transversal ties. In other words,
projects based upon activities of sports, culture, artistic, health, and qualifications for the professional life, among others. The institutions which are registered in our data
base are invited to take part, as well as to show their proposals following the parameters shown in the edictal, that it will be evaluated by the technical team of the Institute.
The Child Institute besides this process counts also with the so called modality of “Partnership” for the support to Social Projects. Such partnerships had been firmed with
institutions that built its basis with a direct partnership with us, being also a direct part of our history.

Consultoria em Responsabilidade Social Corporativa
Paralelamente às ações que desempenha, o Instituto da Criança presta consultoria em responsabilidade Social Corporativa, onde colaboradores de empresas de diversos segmentos têm a oportunidade de realizar trabalho voluntário em diversas instituições sociais.
............................................................................................................................

Consulting in Social-Corporative Responsibility
At the same time the actions it performs, Child Institute provides consultancy on corporate social responsibility, where employees of companies from
various sectors have an opportunity to do voluntary work in social institutions.

Campanhas
As campanhas desenvolvidas pelo Instituto da Criança permitem a captação de recursos, o que possibilita o
reforço e a continuidade de nossas iniciativas sociais. Atualmente, realizamos campanhas permanentes com
o apoio de pessoas físicas e jurídicas. São estas: Check Out Social, Renda Solidária, Cardápio Solidário, Muitas
Felicidades, Adote, Projeto Sorrir, Every Child a Champion e Salário Solidário. Desenvolvemos ainda campanhas sazonais nos períodos de páscoa, inverno, dias das crianças e Natal com o objetivo de arrecadar itens para
as instituições que fazem parte da nossa rede.
............................................................................................................................

Campaigns
The campaigns which are developed but The Child Institute allow the collection of resources what It makes viable the reinforcement and the continuity of our social initiatives. Lately we have been having permanent campaigns with the support of physical and juridical people. Here are some of them: Social Check out, Solidarity Campaign , Lots
of Happiness, Adopt, Friendly Income, Project Smile, Every Child and Champion and Friendly Salary.
We also develop seasonable campaigns in the periods of Easter, winter, Children’s Day, and Christmas having the main purpose to collect items for the institutions that are
members of our network.
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PROJETOS DESENVOLVIDOS

PROGRAMA
HORA DA LEITURA
......................................................
TIME TO READ PROGRAM

Parceria

Partnership

Escolas da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro

Public Schools of Rio de Janeiro.

Atividades

Activities

“Não basta alfabetizar, é preciso ensinar a ler.” Essa frase
do Dr. José Mindlin é fonte de inspiração para o Hora da
Leitura. Idealizado e coordenado por Priscila Mendes,
o programa se destina à promoção de atividades de
fomento à leitura e acesso a livros para crianças do
primeiro segmento de Escolas Públicas do Estado do Rio
de Janeiro. Os leitores são incentivados a ler e a escutar
histórias através de um mediador – estagiário universitário – que é treinado por um especialista e passa por
uma formação continuada, visando fortalecer sua formação como futuro educador.

“It is not enough to teach literacy, it is necessary to teach
how to read”. This statement of Dr. José Mindlin is a source
of inspiration for ´Hora da Leitura´ Project. Designed and
managed by Priscila Mendes, the project aims to promote
activities to encourage reading and access to books for
children of the first segment of Public Schools of the State of
Rio de Janeiro. The readers are motivated to read and listen
to stories through a mediator - a university intern – who is
trained by an expert and undergoes an ongoing education in
order to strengthen their background as a future educator.

Destaques

Highlights

• Atendimento a 682 crianças;

• Assistance to 682 children;

• Atendimento a cinco Escolas da rede pública de en

• Supporting to five schools of public school system of Rio de

sino do Rio de Janeiro, com seis salas de leitura;
• Treinamento em mediação de leitura para nove estagiários.

Janeiro with six reading rooms;
• Training on how to mediate a reading for nine interns.

PROJETOS DESENVOLVIDOS

PROJETO
PENSE ALTO
.............................................................
THINK HIGH PROJECT

Parceria

Partnership

Cruzada do Menor

Cruzada do Menor

Atividades

Activities

O projeto Pense Alto que, idealizado por Rodrigo Goecks,
visa à capacitação e inserção de jovens no mercado de
trabalho, tendo como pano de fundo o conceito da educação transformadora. A proposta é contribuir para formação pessoal e profissional, visando o desenvolvimento de potencialidades e capacidade de reflexão. Esta
formação é desenvolvida através de aulas expositivas
e dinâmicas, com disciplinas básicas como português
e matemática, noções de administração, marketing, informática, dinâmica de mercado, além de postura profissional.

Think Hight Project, designed by Rodrigo Goecks, seeks both
the training and placing of young people into the labour
market, having as a background the concept of transformative
learning. The proposal is to contribute to both personal and
professional training, aiming to develop strengths and abilities
for reflection. This training is developed through lectures
and dynamics, with basic subjects such as Portuguese and
mathematics, notions of management, marketing, information
technology, market dynamics, and professional approach.

Destaques
• Realização de duas turmas do Projeto;
• 65 jovens atendidos;
• 79% de aproveitamento do curso;
• Parceria com Cruzada do menor, Copiadora da Cidade, Yenzah e IGEC.

Highlights
• Accomplishment of two classes of the Project;
• 65 young people attended;
• 79% success of the course;
• Partnership with Cruzada do menor, Copiadora da Cidade,
Yenzah and IGEC.

PROJETOS DESENVOLVIDOS

PROJETO
ESPAÇO
CIDADÃO
...................................................
CITIZEN SPACE PROJECT

Parceria

Partnership

Instituições Sociais

Social Institutions

Atividades

Activities

Contribuir para o desenvolvimento do senso crítico
através de reflexões, debates, informações, estimular
o trabalho voluntário e articular com empreendedores
sociais são alguns dos pontos estratégicos do Espaço
Cidadão. O Projeto objetiva contribuir para o fortalecimento da Cidadania, articulando diferentes atores sociais em um processo auxiliar para a promoção da transformação social. Atendendo a comunidades em situação
de vulnerabilidade social, o Espaço Cidadão trabalha
pelo desenvolvimento, transformando a realidade das
pessoas através da sensibilização e do acesso facilitado
à informação abordando temas cotidianos. Isso se dá
com a realização de encontros semanais, em um espaço
participativo e democrático.

Contributing to the development of critical thinking through
reflections, discussions, information, and both encouraging
and coordinating volunteer work with social entrepreneurs
are some of the key points of Citizen Space Project. The project
aims to contribute to the strengthening of citizenship by
articulating different social players in an aid process for the
promotion of social change. Attending communities which
are facing social vulnerability, ‘Espaço Cidadão’ Project works
for the developing, changing the reality of people by raising
awareness and easier access to information addressing
everyday issues. This is achieved by holding participative and
democratic weekly meetings.

Destaques
• Realização de 36 turmas;
• Atendimento a 995 usuários;
• Parceria com 19 Instituições;
• Apoio de 117 voluntários;
• Parceria com as empresas: La Estampa, Banco Rio
de Alimentos do Sesc, Sodexo, Ipiranga, Claudio
Pessanha & Advogados Associados.

Highlights
• Achievement of 36 classes;
• Assistance to 995 users;
• Partnership with 19 institutions;
• Support of 117 volunteers;
• Parceria com as empresas: La Estampa, Banco Rio de Alimentos
do Sesc, Sodexo, Ipiranga, Claudio Pessanha & Advogados
Associados.

PROJETOS DESENVOLVIDOS

PROJETO
#agentequeaprende
........................................................................................
#WELEARN PROJECT

Parceria

Partnership

Instituto da Criança
Hotel Marina Palace

Instituto da Criança
Marina Palace Hotel

Atividades

Activities

Instrumentalizar profissionais da área social
através do acesso e do compartilhamento de
informações pertinentes ao Terceiro Setor é um
dos braços do Instituto da Criança na busca pela
promoção da cidadania. Entendemos que é preciso
fortalecer a gestão das instituições através de seus
lideres e colaboradores. Trabalhando nesta linha,
desenvolvemos o Projeto #agentequeaprende que
visa, através de palestras e workshops, ampliar o
capital intelectual de empreendedores e contribuir
para o aprimoramento de atividades profissionais
desenvolvidas nas organizações, tendo como
alicerce a formação continuada.
Vale destacar que o Projeto contou com a
participação de profissionais especializados nas
temáticas, atuando de forma voluntária.

Provide tools for social workers by both sharing and giving
access to relevant information from Third Sector is one of the
branches of ‘Instituto da Criança’ in the pursuit of citizenship
promotion. We understand the need to strengthen the
management of the institutions through their leaders and
volunteers. By working in
this line, we develop the Project #Welearn aimed, through
lectures and workshops, to both broaden the intellectual
capital of entrepreneurs and contribute to the improvement
of professional activities carried in organizations, having as
a foundation ongoing education. It is worth highlighting that
this Project involved the cooperation of skilled professionals
who worked voluntarily, each of them on their specific subject.

Destaques
• Participação de três profissionais voluntários
ministrando palestras;
• Participação de 51 instituições parceiras da rede;
• 88 empreendedores sociais foram capacitados.

Highlights
• Attendance of three volunteer professionals giving lectures;
• Involvement of 51 partner institutions;
• 88 social entrepreneurs have been trained.

PROJETOS DESENVOLVIDOS

REUNIÃO
SOCIAL
.................................................
SOCIAL MEETING

Parceria

Partnership

HOTÉIS MARINA

HOTÉIS MARINA

Atividades

Activities

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 ocorrem mensalmente e visam
promover uma interlocução entre representantes de
comunidades, sociedade civil, instituições públicas,
privadas e organizações não governamentais.

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.
The Child Institute 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 occur monthly and are intended
to promote a dialogue between community representatives,
civil society, public

Destaques

Highlights

• 11 reuniões realizadas durante o ano;
• 207 instituições participantes;
• 452 participantes.

• 11 meetings through the year;
• 207 NGO’s participated;
• 452 meeting attendees.

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

PROJETO #minhaajudasuacasa
MY HELP, YOUR HOME PROJECT

Atividades
No início de 2011, acompanhamos a catástrofe que atingiu a região serrana do estado do Rio de Janeiro. As
tempestades passaram, mas o impacto desta tragédia está instalado na vida de muitas pessoas. Com esforço
da sociedade civil, as ações de solidariedade se tornaram constantes e as perdas materiais estão sendo
supridas. Contudo, muito mais ainda pode ser feito.
Pensando nisso, o Instituto da Criança promoveu uma campanha para arrecadar donativos. Graças ao auxílio
de pessoas físicas e jurídicas, obtivemos e encaminhamos inúmeros itens.
Posteriormente, ampliamos a ação formalizando uma parceria com o projeto #minhaajudasuacasa. Este, por
sua vez, teve início no Facebook e em poucos dias já contava com mais de 8 mil adeptos, arrecadando mais de
650 toneladas de mantimentos para os desabrigados da Região Serrana do Estado. Este movimento continua
ativo e estimulando outras e novas ações para pessoas vitimadas por tragédias da natureza.

Activities
We all followed the disaster that struck the state of Rio de Janeiro in a region of mountains called ‘Serrana’ in early 2011. The
storms have been gone, but the effects of this tragedy have been felt in the lives of many people since then. Through efforts of civil
society, solidarity actions have become frequent and the material losses have been overcome. However, much more can still be
done. Thinking about it, ‘Instituto da Criança’ launched a campaign to collect donations. By the aid of individuals and corporations,
we managed to get and forward countless items. Afterwards, we broadened the action by establishing a partnership with Project #
minhaajudasuacasa. This, in turn, started off on Facebook and in few days had already overcome 8000 fans, grossing more than 650
tons of food for the homeless from this mountainous region of the state. This movement remains active by encouraging other and
new actions to those affected by tragedies of nature.

Parceiros
Partnerships

Fábrica de Artefatos e Cimentos

Destaques
• Efetiva entrega da cozinha da D. Marlene.
• Plena utilização deste espaço com a geração de renda e emprego.

Highlights
• Effective delivery of the kitchen of Mrs. Marlene;
• Full use of this place by generating income and employment.
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PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

PROJETO NOSSO CUIABÁ
OUR CUIABÁ PROJECT

Atividades
O Nosso Cuiabá é uma iniciativa realizada pelo
Instituto da Criança, que teve o empresário Eduardo
Eugenio Gouvêa Vieira como seu idealizador. O
projeto mobilizou -- e ainda mobiliza -- pessoas
físicas e jurídicas em prol da reconstrução da
região do Vale do Cuiabá, no distrito de Itaipava, em
Petrópolis, uma das mais atingidas pela enxurrada
que deixou muitos desabrigados na Região Serrana,
em janeiro de 2011.
O objetivo deste projeto é atender famílias vítimas
daquele temporal, contribuindo para o resgate
da dignidade e da cidadania destes desabrigados.
Foi criada uma rede de arrecadação de recursos
financeiros e materiais para a construção de
um minibairro para realocar parte das famílias
desabrigadas, com casas no tamanho médio de
70m² cada, em um terreno que foi doado para este
fim por algumas famílias da região.

Destaques
• Doação das 24 moradias às famílias contempladas;
• Implantação e formalização de um condomínio
(denominado “Condomínio Marília Cápua”), cuja
adminis tração contou e contará com o apoio
“pro bono” da empresa Adjuve Administradora de
Imóveis;
• Doação de parte do terreno do Projeto
(aproximadamente 27 mil m2) para o Governo do
Estado do Rio de Janeiro, com o intuito específico
de permitir a ampliação do projeto através da
construção de mais 50 novas casas pré-fabricadas;
• Início da construção, pelo governo do estado,
destas 50 novas moradias, com previsão de entrega
às famílias contempladas em fevereiro/2014. Com
esta ampliação, o Projeto Nosso Cuiabá alcançará o
nº de 74 moradias doadas a determinadas famílias
do Vale do Cuiabá.

Activities
Our Cuiabá Project is an initiative undertaken by Child
Institute, who had businessman Eduardo Eugenio Gouvea
Vieira as its creator. The project mobilized - and still mobilizes
- individuals and corporations in favour of the reconstruction
of the ‘Vale do Cuiabá’, in the district of ‘Itaipava’, Petrópolis,
one of the hardest hit by the flood that left many homeless in
January 2011 at the mountainous region called ´Serrana’.
The objective of this project is to meet households victimized
by that storm, helping to restore the dignity and citizenship
of these homeless. A network for the collection of financial
and material resources for the construction of a small
neighbourhood was created to relocate part of homeless
families through houses in the average size of 70m ² each, on
land that was donated for this purpose by some families in the
region.

Highlights
• Donation of 24 houses to families covered by the project
• Introduction of a condominium (called ‘Condo Marilia Capua’)
which was made legal and whose management was supported
and will be supported by the company ‘Adjuve Administration
Properties’ without any fee;
• Donation of a part of the land - approximately 27,000 m2
- to the state government of Rio de Janeiro, with the specific
intention of allowing the expansion of the project through
construction of over 50 new manufactured houses;
• Start of construction of these 50 new houses scheduled for
delivery to addressed families in February of 2014. Through
this expansion, Our Cuiabá Project will reach the number of 74
houses donated to certain families of ‘Vale do Cuiabá’.

Investidores Públicos

Investidores Privados

Parceiros
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PROJETOS PATROCINADOS

PROJETO
VIVER
E APRENDER NA MARÉ
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Parceria

Partnership

INSTITUTO VIDA REAL
Complexo da Maré RJ / www.institutovidareal.org.br

INSTITUTO VIDA REAL
Complexo da Maré RJ / www.institutovidareal.org.br

Atividades

Activities

A iniciativa conta com a realização de atividades
voltadas ao público jovem em situação de
vulnerabilidade social atendendo a 100
adolescentes e jovens de 12 a 17 anos. São oferecidas
oportunidades de aprendizado, por meio de aulas
de reforço escolar, laboratório de informática,
oficinas artísticas e profissionalizantes, visando
à melhoria do rendimento escolar, capacitação
profissional e a integração social. O projeto
pretende proporcionar uma nova perspectiva de
vida com uma metodologia baseada no princípio
da educação para a autonomia.

The initiative carries out activities focused at young people
facing social vulnerability serving 100 adolescents and
youth between 12-17 years old. Opportunities for learning
are offered through private tuition class, computer lab,
arts and vocational workshops aimed at improving school
performance, job training and social inclusion. The project
aims to provide a new outlook on life with a methodology
based on the principle of education for autonomy.

Destaques

Highlights

• 53% dos usuários atendidos pela equipe psicossocial;
• 93% dos alunos freqüentaram o Projeto;
• 100% dos alunos estão estudando regularmente;
• Realização de Leilão dos quadros expostos nas
Exposições Grafitarte I, II e III

• 53% users served by psychosocial staff;
• 93% users are assisted by psychosocial staff;
• 100% students are studying regularly;
• Realization of the auction of the paintings exposed in
Grafitarte I, II and III exhibitions.

PROJETOS PATROCINADOS

PROJETO
Reciclagem
Social
..............................................................................
Parceria

Partnership

INSTITUTO RECICLA VIDA
Itaipava – Petrópolis RJ / www.reciclavida.org.br

INSTITUTO RECICLA VIDA
Itaipava – Petrópolis RJ / www.reciclavida.org.br

Atividades

Activities

O Projeto Reciclagem Social consiste no oferecimento
de cursos de informática e inglês, integrando atividades
esportivas e balé. O Projeto atende diretamente
a 180 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. As
atividades são realizadas de forma complementar,
numa abordagem educativa, contribuindo para a
formação integral e crítica do ser humano, indo
além da fundamentação técnico e prática. Em todo
o processo, são priorizados os trabalhos com as
famílias e em grupo, o desenvolvimento da interação,
solidariedade e cooperação. As aulas e as atividades
esportivas estimulam à imaginação e a criatividade,
o desenvolvimento cognitivo, a percepção de ritmos,
musicalidade além da disciplina.

Reciclagem Social Project consists in providing both IT and
English courses, integrating sports and ballet. The project
directly serves 180 children and adolescents between 6 to 17
years old. The activities are carried out as a complementary way,
in an educational approach, contributing to integral and critical
formation of human being beyond technical and practical
reasons. Throughout the process has been given priority to the
work with families and groups, developing interaction, solidarity
and cooperation. Both lectures and sports activities encourage
the imagination and creativity, cognitive development,
perception of rhythm, musicality addition to discipline.

Destaques
• Realização de obras de manutenção do espaço e
aquisição de novos computadores para as aulas de
informática;
• Aumento de 35% da média dos alunos e índice de
aprovação chegou a 90%;
• Início de curso para jovens a partir de 15 anos, com
45 vagas para culinária, oficina de beleza (módulo
auxiliar de cabelereiro).

Highlights
• Carrying out maintenance works of space and purchase of
new computers for the computer classes;
• 35% increase of the average student and approval rating
reached 90%;
• Beginning course for young people aged 15 years, with 45
places for cooking, beauty workshop (Module auxiliary hair).

PROJETOS PATROCINADOS

PROJETO
Som
da
Vila
.......................................................................

Parceria

Partnership

Associação Educacional Francisca Nubiana da Silva
São João de Meriti RJ / www.aefranciscanubina.org.br

Associação Educacional Francisca Nubiana da Silva
São João de Meriti RJ / www.aefranciscanubina.org.br

Atividades

Activities

O projeto Som da Vila atende a 60 crianças e
jovens em situação de risco social, promovendo
a educação musical através das atividades
canto coral, flautas, metal, cordas, percussão,
cidadania, escrita e leitura de partituras. As
atividades são realizadas no contraturno
escolar e permitem, além da formação técnica, o
desenvolvimento de um processo de reflexão sobre
contextualização histórica, formações individual
e social. Consequentemente, todo este trabalho
desenvolvido torna-se um auxiliar na construção
da cidadania, amplia o universo informacional e
proporciona novas convivências.

Som da Vila Project serves 60 children and young people at
social risk, promoting music education through activities
such as choral singing, flutes, brass, strings, percussion,
citizenship, and both reading and writing of musical scores.
The activities are held after school and allow, in addition to
technical training, the development of a process of reflection
on historical context, and social and individual formation.
Consequently, all this work becomes a helper in building
citizenship, broadens informational universe and provides
new forms of cohabitation.

Destaques

Highlights

• Participação da Orquestra no Concerto Cem
Violinos da Baixada no teatro SESC Meriti;
• Apresentações: Semana dos Museus, APAE, SC
Johnson, Shopping Grande Rio, Ilha do Governador
e Jardim Iris;
• Realização da Série Som da Vila in Concert.

• Participation in Orchestra Concert Hundred Violins Baixada
theater SESC Meriti;
• Presentations: Museum Week, APAE, SC Johnson, Shopping
Grande Rio, Governor’s Island and Garden Iris;
• Realization of Sound in the Village Concert Series.

PROJETOS PATROCINADOS

PROJETO
minha
casa
................................................................
Parceria

Partnership

LAR SANTA CATARINA
Petrópolis - RJ / www.lar-santa-catarina.org

LAR SANTA CATARINA
Petrópolis - RJ / www.lar-santa-catarina.org

Atividades

Activities

Promover ações que fortalecem a garantia dos
direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e
do Adolescente faz parte do nosso compromisso.
Através do apoio ao projeto Minha Casa, o
Instituto da Criança reforça sua preocupação
no atendimento a crianças e adolescentes
que, em regime de acolhimento, vivem na Casa
Lar Santa Catarina. A instituição atende 36
crianças e adolescentes com deficiência física
e/ou mental, através de atendimentos sociais,
médicos, psicológicos, fisioterápicos, de nutrição
e de enfermagem. O objetivo é oferecer um
espaço semelhante ao ambiente familiar com
atendimento personalizado.

Promoting actions that strengthen the security of rights
under the Child and Adolescent Statute is part of our
commitment. By supporting ‘Minha Casa’ Project, Instituto
da Criança’ strengthens its concern in serving children and
adolescents who live at ‘Casa Lar Santa Catarina’ which works
as a ‘residential care’. The institution serves 36 children and
adolescents with physical and / or mental disabilities through
social, medical, psychological, physical therapy, nutrition and
nursing appointments. The aim is to provide a similar family
environment with customized service.

Destaques
• 35 acompanhamentos médicos,
fisioterápicos, psicológicos, sociais,
cuidados da enfermagem, nutrição
e atividades recreativas;
• Contratação de novos recreadores
para realização de atividades
pedagógicas e musicais.

Highlights
• 35 medical monitoring, physiotherapy, psychological, social, nursing care, nutrition and recreational activities;
• Hiring new entertainers to perform educational and musical activities.

PROJETOS PATROCINADOS

PROJETO
EDUCAR PARA TRANSFORMAR
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Parceria

Partnership

ABRIGO REVIVER
São Paulo SP / www.abrigoreviver.com.br

ABRIGO REVIVER
São Paulo SP / www.abrigoreviver.com.br

Atividades

Activities

O Projeto Educar para Transformar consiste no
desenvolvimento de oficinas de capoeira, dança
e expressão corporal, origami e teatro, atendendo
diretamente a 35 crianças e adolescentes. Estas
atividades, por sua vez, visam desenvolver
novas habilidades, assim como contribuir para o
desenvolvimento do raciocínio lógico e abstrato,
socialização, afetividade e companheirismo,
sendo um agente potencializador no processo
de produção do conhecimento, estimulando a
aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo.

Educar Para Transformar Project involves the development of
capoeira workshops, dance and body expression, origami, and
theatre, directly serving 35 children and adolescents. These
activities seek to develop new skills, and contribute to the
development of logical and abstract reasoning, socialization,
affection, and fellowship, being an enhancer agent in the
process of knowledge production, stimulating learning and
cognitive development.

Destaques
• Início de parceria com a PESC e ATADOS da USP,
visando captação de recursos;
• Realização das oficinas de origami, teatro e
capoeira;
• Desenvolvimento das seguintes habilidades:
expressão corporal, raciocínio lógico e abstrato,
socialização, afetividade, auto estima e auto
confiança.

Highlights
• Start of partnership with the CFSP and TAILED USP, aiming
fundraising;
• The workshops of origami, theater and capoeira;
• Development of the following skills: body language, logical
and abstract reasoning, socialization, affection, self esteem
and self confidence.

PROJETOS PATROCINADOS

PROJETO
ESPAÇO
INFANTIL NOSSA TURMA
................................................................................

Parceria

Partnership

Associação de Apoio à Infância e Adolescência
Nossa Turma - São Paulo - SP
http://associacaonossaturma.wix.com/inicio

Associação de Apoio à Infância e Adolescência Nossa Turma São Paulo - SP / http://associacaonossaturma.wix.com/inicio

Atividades

Activities

O projeto Espaço Infantil Nossa Turma atende a 25
crianças da Educação Infantil, atuando de forma a
potencializar e promover o conhecimento. As atividades
realizadas visam desenvolver a produção oral e escrita,
com ênfase no letramento, linguagem, raciocínio
lógico-matemático, conhecimento da natureza e
sociedade, socialização, além de desenvolvimento de
valores, lazer educativo e artes visuais.

‘Espaço Infantil Nossa Turma’ Project meets
25 children from nursery school, working to
enhance and promote knowledge. The activities
aim to develop oral and written production, with
an emphasis on literacy, language, logical and
mathematical reasoning, knowledge of nature
and society, socialization, and the development of
values, educational leisure, and visual arts.

Destaques
• Desenvolvimento da linguagem e formação de
hábitos e comportamentos sociais;
• Construção da identidade, socialização e estímulo
aos processos iniciais da leitura e escrita;
• Realização de Ação de Responsabilidade Social
Corporativa do Walmart;
• Realização de ação de Responsabilidade Social
Corporativa da L’oréal em parceria com o Instituto da
Criança.

Highlights
• Language development and training of social habits and
behaviors;
• Construction of identity, socialization and stimulation to the
initial processes of reading and writing.;
• Conducting Action Volunteer Walmart;
• Conducting Action volunteer L’oréal in partnership with the
Child Institute.

PROJETOS PATROCINADOS
PROJETO CRIANÇA SAUDÁVEL, CRIANÇA FELIZ

...................................................................................................

Parceria

Lar São José / São João de Meriti - RJ
www.larsaojose.org.br

Atividades
O projeto Criança Saudável, Criança Feliz oferece
acompanhamento médico e psicológico a 200 crianças, na faixa etária de 04 meses a 06 anos de
idade. São realizadas consultas clínicas e trabalhos de prevenção que contribuem diretamente na
qualidade de vidas dos usuários e de suas famílias.
Estas ações são realizadas por uma equipe multidisciplinar que trabalha para além do atendimento
clínico, estimulando também o fortalecimento da
participação das crianças e suas famílias para a
busca de vidas mais saudáveis.

Partnership

Lar São José / São João de Meriti - RJ
www.larsaojose.org.br

Activities
Criança Saudável, Criança Feliz Project provides medical and
psychological care to 200 children, ranging in age from 04
months to 06 years old. Clinical assessments and prevention
efforts that contribute directly to the quality of lives of users
and their families are held. These actions are carried out by a
multidisciplinary team that works beyond clinical care, also
encouraging stronger participation of children and their families for seeking healthier lives.

Destaques

Highlights

• 1402 atendimentos realizados;
• 322 exames solicitados;
• 41 encaminhamentos a especialidades;
• Principais casos tratados: pediculose, catapora e
desnutrição.

• 1402 attendances;
• 322 tests requested;
• 41 referrals to specialty ;
• Major cases handled: pediculosis, chickenpox and malnutrition.

PROJETOS PATROCINADOS

PROJETO CIA. FOLCLÓRICA BRINCANTES

......................................................................................................

Parceria

Partnership

Espaço Logos de Cidadania Consciente - Tijuca/RJ\
www.espacologos.org.br

Espaço Logos de Cidadania Consciente -Tijuca/RJ
www.espacologos.org.br

Atividades

Activities

O projeto Cia. Folclórica Brincantes atende a 35 crianças e adolescentes de 10 a 16 anos e tem como
objetivo promover a cidadania pela arte, através da
divulgação e valorização das manifestações populares. São oferecidas aulas de percussão, danças
típicas, música, oficina de instrumentos e estudos
dirigidos. As atividades proporcionam a ampliação
do desenvolvimento intelectual e do universo cultural, além da melhoria na concentração, disciplina, cooperação e a solidificação dos valores sociais. Todo o trabalho realizado é retratado em uma
grande apresentação, em um espetáculo de cores,
figurinos, danças típicas e troca de saberes entre
os “brincantes” e a plateia que os assiste.

Cia Folclórica Brincantes Project serves 35 children and
adolescents between 10-16 years old and aims to promote
citizenship through art, dissemination and exploitation of
popular demonstrations. Drumming lessons, typical dances,
music, instruments workshop and guided studies are
offered. The activities provide the expansion of intellectual
development and cultural background, in addition to
improving concentration, discipline, cooperation and
consolidation of social values. All the work carried is depicted
in a great performance, in a spectacle of colours, costumes,
dances and exchange of knowledge between the participants
and the audience watching them.

Destaques
• Realização de parceria com a Brasilcap que
possibilitou a melhoria da infraestrutura;
• Parceria com o Supermercado Superprix,
que apoiou a festa junina;
• 93% de satisfação pelo trabalho desenvolvido
na Cia.

Highlights
• Realization of partnership with Brasilcap which enabled
the improvement of infrastructure;
• Partnership with the Supermarket Superprix, which supported the Festival of Saint John;
• 93% of satisfaction for the work developed at Company.

PROJETOS PATROCINADOS

PROJETO
SALA DE OPORTUNIDADES
...................................................................................................

Parceria

Partnership

Associação de Assistência às Causas Sociais
Vila Isabel - RJ / www.mrr.org.br

Associação de assistência às causas sociais
vila isabel - rj / www.mrr.org.br

Atividades

Activities

O Projeto visa contribuir para o desenvolvimento
integral de crianças e adolescentes de 7 a 10 anos,
atuando com um público misto de usuários deficientes e não deficientes. São desenvolvidas oficinas de artesanato, dança, educação física, desenho, judô e informática, em um espaço onde a arte, a
cultura, o esporte, o lazer e o social se complementam e possibilitam a melhoria da qualidade de vida
dos usuários e de suas famílias. As atividades realizadas são planejadas de forma a valorizar as potencialidades, interação e aprendizagem. São realizadas no contraturno escolar e atende a um público
de 30 criança s e adolescentes.

We invest in supporting Sala de Oportunidades Project always
focusing on education as the basis for the transformation.
The initiative seeks to contribute to the integral development
of children and adolescents aged 7-10 working with a mixed
audience of disabled and non-disabled users. Craft workshops,
dance, physical education, design, computer classes, and
judo are carried out at a space where art, culture, sport, the
social, and leisure complement each other and enable the
improvement of the quality of life of users and their families.
The activities done are planned in order to appreciate the
potential, interaction, and learning. They are held after school
and serve to an audience of 30 children and adolescents.

Destaques

Highlights

• Construção da rampa de acesso para a quadra
poliesportiva;
• 90% de frequência nas atividades;
• Participação ativa das famílias na Instituição;
• Melhora comportamental, boa interação em grupo
dentro e fora da instituição.

• Construction of an access ramp to the multisport court;
• 90% of frequency in all activities;
• Active participation of families in the NGO;
• Behavioral improvement, good interaction in groups inside
and outside the NGO.

PROJETOS PATROCINADOS

PROJETO
PÉS NO FUTURO
.................................................................................................
Parceria

Partnership

Ballet de Santa Teresa - RJ / bst.org.br

Ballet de Santa Teresa - RJ / bst.org.br

Atividades

Activities

O projeto Pés no Futuro atende a 70 adolescentes de
12 a 17 anos. As atividades oferecidas são: formação
em balé clássico, dança espanhola, musicalização,
canto coral, informática, inglês, piano, história
da arte e da dança, psicomotricidade, recreação
intelectual, reforço educacional, educação para
saúde preventiva, programa de apresentações,
visitações coletivas e com seus familiares,
oferecendo também oficinas profissionalizantes.
Todas estas ações são desenvolvidas de forma
complementar, articulando a família e a escola em
um processo de parceria.

Destaques
• Melhoria no desenvolvimento socioeducativo;
• Redução da taxa de evasão escolar;
• 85% dos alunos do Projeto foram aprovados na escola;
• Participação ativa de pais e alunos nas atividades;
• O Instituto da Criança realizou captação e direcionamento de recursos para o Projeto através do FUNCRIA -Fundo
da Criança e Adolescente.

Highlights
• Improvement in socioeducational development;
• Reducing the dropout school rate;
• Active participation of parents and students in the activities;
• The Instituto da Criança has raised and directed funds for the
project through FUNCRIA – Fundo da Criança e Adolescente.

‘Pés no Futuro’ Project serves 70 adolescents aged
12-17. The activities offered are: training in classical
ballet, Spanish dance, music lessons, choral
singing, computer science, English, piano, art
history, dance history, psychomotricity, intellectual
recreational, educational enhancement, education
for preventive health, programme of performances,
collective visitations and together with their
relatives, also offering training workshops. All
these initiatives are developed in a complementary
way by articulating the family and school in a
partnership process.

PROJETOS PATROCINADOS

PROJETO
nadar
para
desenvolver
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Parceria
Obra Social Dona Meca
Taquara - RJ / www.osdm.org.br

Partnership
Obra Social Dona Meca
Taquara - RJ / www.osdm.org.br

Atividades

Activities

A iniciativa atende a 135 usuários entre bebês, crianças e adolescentes com distúrbios motores e
sensoriais. A proposta consiste no fortalecimento
do conceito de saúde ampliada, proporcionando
atividades de natação e hidroterapia que, aliadas a
outras terapias, contribuem para o desenvolvimento integral da pessoa com deficiência. As atividades
estimulam o corpo e proporcionam mais flexibilidade nos movimentos, melhoria no controle motor, desenvolvimento respiratório, fortalecimento
da musculatura, equilíbrio e postura, relaxamento,
além da diminuição dos quadros de dor.

The initiative works in the rehabilitation and social
integration through water activities for children
and adolescents with disabilities. There are 135
users among infants, children, and adolescents
with motor and sensory disorders who are
treated at this project. The proposal consists in
strengthening the concept of extended health,
providing swimming and hydrotherapy activities
that, combined with other therapies, contribute to
the integral development of people with disabilities.
The activities stimulate the body and provide more
flexibility in movements, improvement in motor
control, breathing development, strengthening the
muscles, balance and posture, relaxation, besides
decreasing intensity of pain.

Destaques
• Elaboração de laudos e pareceres para escolas e
médicos que acompanham as crianças;
• Parceria com o HSBC Solidariedade para
projetos de apoio à aprendizagem – Pedagogia e
Fonoaudiologia;
• Início do Projeto Meca em Rede, que oferece
cursos de especialização para profissionais da área
de saúde (internos e externos) e responsáveis de
crianças com deficiência.

Highlights
• Preparation of reports and medical advice to schools and to
doctors who treated the children;
• Partnership with HSBC Solidarity Institute for projects to sup
port learning Education and Speech Therapy;
• Start of the Mecca Network Project, which offers specialized
courses for healthcare professionals (internal and external)
and guardians of children with disabilities.

PROJETOS PATROCINADOS

PROJETO
Mundo Encantado
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Parceria

Partnership

Mundo Novo da Cultura Viva
Mesquita- RJ / www.ongmundonovo.org.br

Mundo Novo da Cultura Viva
Mesquita - RJ / www.ongmundonovo.org.br

Atividades

Activities

O Projeto de Educação Infantil Mundo Encantado
atende a 70 crianças de 2 a 5 anos na região da Chatuba. O apoio propiciou a realização de um trabalho
de desenvolvimento integral, com atividades físicas,
atendimento psicológico, de desenvolvimento intelectual e serviço social. Também foram realizadas
ações de fortalecimento das famílias e da comunidade. Essa formação integral compreendeu a formação escolar na educação infantil e o desenvolvimento de atividades educativas, de ballet, teatro,
artes, educação física e recreação.

Destaques
• Desenvolvimento e co-patrocínio da obra do teatro
da organização pelo Instituto da Criança;
• Construção de nova sala, reforma do parquinho
e do telhado, além de adaptação de mais uma sala
de educação infantil e aquisição de novas carteiras
infantis;
• Parceria com a Secretaria do Meio Ambiente com
a instituição do Projeto Ecologia, que realizou uma
Caminhada do Meio Ambiente na comunidade,
plantio de árvores e montagem da horta suspensa,
além de palestra oferecida pelo Projeto Iguaçu da
Casa da Cultura de São João de Meriti.

Highlights
• The theatre in its construction phase is being sponsored by
Child Institute;
• Construction of new hall, reform of the roof and the
playground, adapting another room for early childhood
education and the acquisition of new infant seats;
• Partnership with the Environment Department with
the Institution of Ecology Project, which held a walk on
the Enviroment in the community, planting of trees and
installation of suspended garden, plus lecture offered by
Project Iguaçu from House of Culture in São João de Meriti.

Mundo Encantado Project caters to 70 children 2-5
years in the Chatuba region. The support enabled
the performance of a work of integral development,
including physical activity, psychological care, intellectual development and social service. Steps to
strengthen families and the community were also
performed. This comprehensive training to understand schooling in early childhood education and
development of educational activities, ballet, theater, arts, physical education and recreation.

PROJETOS PATROCINADOS

PROJETO ABRINDO CAMINHOS
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Parceria

Partnership

Centro Brasileirinho - Realengo - RJ
www.centrobrasileirinho.org

Centro Brasileirinho - Realengo - RJ
www.centrobrasileirinho.org

Atividades
O projeto visa atender crianças de 4 a 6 anos e
seus familiares, não só na parte psicossocial, mas
também em atividades culturais, esportivas e
colaboradoras para a melhoria no desempenho
escolar. Oferece atendimento especializado e
de qualidade aos usuários que participam do
projeto, de forma a contribuir com sua formação
enquanto cidadãos, protegendo-os de situações
que caracterizem risco
social, afastando-os da exposição aos perigos
iminentes à permanência nas ruas em seu
tempo ocioso, sobretudo no que se refere à
complementação do período escolar, artesanato,
teatro e outras atividades socioeducativas.

Activities
The project aims to serve children between 4 to 6 years old and
their relatives, not only the psychosocial part, but also in both
cultural and sporting activities, and collaborative practices
to improving school performance. It provides specialized and
quality service to users who participate in the project in order
to contribute to their formation as citizens by protecting them
from conditions that features social risk, and pushing them
away from exposure to upcoming dangers for staying in the
streets in their idle time. Therefore, complementary activities
in school, crafts, theatre and other social and educational
activities are offered to this end.

Destaques

Highlights

• Realização de eventos e passeios culturais;
• Aumento da criatividade, socialização, autoestima,
senso crítico, coordenação motora e linguagem.

• Events and cultural tours;
• Increased creativity, socialization, self-esteem, critical
thinking, motor skills and language development.

38

PROJETOS PATROCINADOS

PROJETO Prep-Maré
(preparatório para o ensino médio)

............................................................

Parceria

Partnership

Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré
Maré - RJ / www.ceasm.org.br

Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré
Maré - RJ / www.ceasm.org.br

Atividades

Activities

O Projeto Prep Maré atende a 40 jovens de 13 a 16
anos, estudantes do último ano do Ensino Fundamental e moradores do Complexo da Maré. O projeto busca ampliar as possibilidades de permanência e continuidade da formação escolar pública,
oferecendo formação com programa de ensino adequado e construção de conteúdos que promovessem o desenvolvimento da capacidade de pensar
criticamente, numa formação cidadã.

Prep Maré Project serves 40 youth 13-16 years
old, final year students of Elementary School
and residents of Complexo da Maré. The project
seeks to expand the possibilities of permanence
and continuity of public school education,
offering training with appropriate educational
program and building contents that promote the
development of the ability to think critically, a
civic education.

Destaques
• Reforma da Biblioteca e do Museu, da secretaria, das
salas do primeiro andar e pintura da fachada interna;
• Ida ao Cinema e ao 15º Salão do Livro;
• Participação de 70% dos responsáveis nas reuniões
• Nove alunos aprovados em escolas estaduais,
técnicas ou federais.

Highlights
• Reform of the library, museum, secretariat first floor rooms
and painting the inner facade;
• Visits to the cinema and the 15th Book Fair;
• Participation of 70% of parents in meetings;
• Nine students approved in state, technical and federal
schools.

PROJETOS PATROCINADOS

PROJETO
Folcloarte
..........................................................................

Parceria
Núcleo Sócio Cultural Semente do Amanhã
Bangú - RJ / www.sementedoamanha.org.br

Partnership
Núcleo Sócio Cultural Semente do Amanhã
Bangú - RJ / www.sementedoamanha.org.br

Atividades

Activities

O Projeto FolcloArte tem como proposta trabalhar
a cultura popular brasileira, através de oficinas
de danças, músicas, expressão corporal, além de
visitas a espaços culturais. O projeto atendeu a 30
crianças e adolescentes de 10 a 17 anos, moradores
da Vila Aliança e entorno, região pertence à
comunidade de Bangu. Através deste trabalho,
foi possível propiciar acesso a diversas formas de
manifestações de cultura.

The FolcloArte Project has as proposal to work a popular
culture from Brazil through workshops of dance, music, body
language, and visits to cultural places. The project met 30
children and adolescents aged 10 years to 17 years, residents of
the Vila Aliança and surrounding areas, all belonging to Bangu
community. Through this work, it was possible to generate
access to different forms of manifestations of culture.

Destaques
• Obra de estruturação de vigas, construção de dois
banheiros, sala de teatro e balé, além de pintura
interna e externa da instituição;
• Aprovação no CMDCA do Projeto InovArte, que
atenderá 60 crianças e jovens em oficinas de teatro;
• Realização de apresentações no Instituto da
Criança, Unisuam (Bangu e Campo Grande) e Casa
da Moeda;
• Aprovação do Projeto de Teatro na Brazil
Foundation e do Proejto Fanfarra Musical no Criança
Esperança.

Highlights
• Work structuring beams, construction of two
bathrooms,theater and ballet room, plus internal and external
painting of the institution;
• Approval the InovArte Project in Municipal Council for the
Rights of Children and Adolescents, that will meet 60 children
and young people in theater workshops;
• Realization of presentations at the Institute of Child UNISUAM
(Bangu and Campo Grande) and the Brazilian Mint;
• Approval of the Theater Project in the Brazil Foundation and
the Musical Fanfare Project on the Television Criança
Esperança Program.

PROJETOS PATROCINADOS

PROJETO
PRESERVARTE
...........................................................................
Parceria

Partnership

Associação Cultural Nascente Pequena
Associação Cultural Nascente Pequena
Guapimirim - RJ / www.nascente-pequena.blogspot.com Guapimirim - RJ / www.nascente-pequena.blogspot.com

Atividades

Activities

O projeto PreservArte atende a 35 jovens de 13 a
21 anos, desenvolvendo cultura e arte através de
aulas de teatro e oficinas de Educação ambiental e
Cidadania. O objetivo da proposta é a formação
do jovem como um agente transformador de
sua realidade pessoal e ambiental, promovendo
bases para a construção de uma consciência
cidadã e ecológica. Além da formação em teatro,
os jovens ainda puderam contar com a oficina de
técnicas circenses que possibilitou um melhor
desenvolvimento postural e de integração
em equipe. As atividades culminaram no
desenvolvimento de peças teatrais educativas.

The project PreservArte, serves 35 youths between 13 years to
21 years, developing culture and art through acting classes
and workshops of environmental education and citizenship.
The objective of the proposal is the formation of youth as a
transforming agent of his personal and environmental reality,
promoting foundation for building a civic and environmental
awareness. Apart from formation in theater, all of them were
able to take part in the circus techniques workshop that
enabled better postural development and integration team.
The activities culminated in the development of educational
theater plays.

Destaques
• Criação pelos alunos do Projeto TIG – Teatro Infantil
de Guapimirim, que busca atender as crianças
sem acesso à cultura, realizando o espetáculo
“Chapeuzinho Vermelho” no Centro Cultural da
Cidade;
• Aumento de 60% da participação dos pais;
• 80% de melhora no comportamento, na atenção, na
expressão e comunicação;
• Participação no 1º Festival de Cenas de Guapimirim,
onde receberam os principais prêmios da noite:
melhor ator, segundo lugar para atriz, melhor cena.

Highlights
• Creation by the students of TIG Project – Children Theatre of
Guapimirim, which aims children without access to culture,
performing the show “Red Riding Hood” at City Cultural Center;
• 60% increase parent participation;
• 80% improvement in behavior, attention, expression and
communication;
• Participation in the 1° Festival of Scenes in Guapimirim, where
they received the top awards of the night: best actor, secondly
to actress and best scene.

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

O setor de Responsabilidade Social Corporativa do Instituto da Criança, presta serviços de consultoria para
empresas nacionais e multinacionais de médio e grande porte. Com o objetivo de formular soluções estratégicas e operacionais, contribuindo para as empresas terem atuações socialmente responsáveis com os públicos interno e externo.
The sector of corporate social responsibility of ‘Instituto da Criança’ provides consulting services to national and multinationa
companies of medium and large size. In order to formulate strategic and operational solutions, helping companies take socially
responsible actions with internal and external audiences.

• Missão Mission
Orientar e dar suporte às empresas em ações estratégicas para a prática de responsabilidade social.
Guiding and supporting into strategic social responsibility activities for corporate world.

• Visão

Vision
Ser reconhecida pelo mercado com uma consultoria de referência em Responsabilidade Social Corporativa
com orientação educacional.

Be recognized by the market with a consulting reference in Corporate Social Responsability with educational guidance.

• Áreas de Atuação Offering
- Cidadania corporativa (Voluntariado Empresarial e Campanhas); Investimento Social Privado e Fiscal.
- Corporate citizenship - Corporate Campaigns and volunteer; Private Social Investmentand and Tax.
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• Proposta de Valor Value Proposition
A consultoria atende diversas empresas de forma estratégica, através de uma tecnologia social de alta qualidade, de forma a:
• oferecer soluções de acordo com as melhores práticas do mercado em responsabilidade social corporativa;
• operacionalizar a implementação de iniciativas de responsabilidade social corporativa para empresas;
• oferecer uma melhoria da comunicação interna, impactando no clima organizacional;
• promover a conscientização social e educação cidadã contribuindo para o desenvolvimento das pessoas e
das comunidades;
• potencializar o desenvolvimento de habilidades e competências nos profissionais;
• possuir expertise no relacionamento com instituições sociais;
• apresentar resultados socioeconômicos mensuráveis;
• possuir uma abordagem profissional e posicionamento corporativo frente aos clientes.
The firm attends strategically many companies through a high quality socialtechnology it order to:
• provide solutions according to industry best practices in corporate social responsibility;
• establish deployments of corporate social responsibility initiatives for businesses;
• provide improved interpersonal and interdepartmental
• communication in corporate environment impacting on organizational climate;
• promote social awareness and citizenship education helping the development of people and communities;
• enhance the development of skills and competencies in professionals;
• have expertise in relationship with social institutions;
• provide measurable socioeconomic outcomes;
• hold a professional approach and corporate positioning towards customers.

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
HISTÓRICO DE ATENDIMENTOS

HISTORY - INTANCES

BG Brasil
Há dois anos a consultoria em responsabilidade social corporativa estrutura e operacionaliza 		
uma ação de engajamento voluntário anual, baseada no direcionamento estratégico da empresa,
para atuação dos funcionários. A iniciativa engaja aproximadamente 20% dos funcionários e já beneficiou
mais de 2.500 alunos da rede municipal e estadual de ensino do Rio de Janeiro.
There have been two years since the corporate social responsibility advisory started arranging and establishing an annual volunteer
engagement action, based on the strategic guidance of the company for conduct of employees. The initiative has engaged
approximately 20% of employees having benefitted more than 2,500 students from municipal and state schools of Rio de Janeiro.

Brookfield
Em 2013, a consultoria realizou a Campanha de Natal da empresa no Rio de Janeiro, Curitiba e Juiz de Fora,
onde ficou responsável pela implantação da árvore de natal e cartas, mapeamento e seleção das instituições beneficiadas. Além disso, foi realizado palestras e interações mesa a mesa para maior engajamento
dos colaboradores na doação de brinquedos e roupas. As ações de entrega tiveram a participação direta dos
voluntários da empresa que entreteram as crianças com o Papai Noel, brincadeiras e lanche, beneficiando
assim aproximadamente 300 crianças.
The advisory firm conducted the Christmas campaign of the company in Rio de Janeiro, Curitiba and Juiz de Fora in 2013, where it
was responsible for the deployment of a Christmas tree and Christmas letters, mapping and selection of beneficiary institutions.
Furthermore, it was held lectures and interactions table by table for greater employee commitment in donating toys and clothes.
The actions of delivery had direct participation by volunteersfrom the company that entertained the kids with Santa, games and
snack, thus benefiting nearly 300 children.

Brasilcap
Em 2011 a consultoria em responsabilidade social corporativa iniciou a prestação de serviços para implementação de um Programa de Voluntariado Corporativo através do desenvolvimento de atividades que fomentaram a cultura do voluntariado e do exercício da cidadania nos funcionários. Atualmente, a empresa
possui um programa interno estruturado, com um calendário fixo de iniciativas, onde o Instituto da Criança
é responsável pelo cogestão das atividades.para atuação dos funcionários.
In 2011, the advisory in corporate social responsibility began to provide services to implement a Corporate Volunteer Program through
the development of activities that promoted a culture of volunteering and citizenship in employees. Currently, the company has
built a structured program with a fixed number of initiatives where the Child Institute is responsible for co-management activities
for the conduct of officials.

RESULTADOS 2013 • RESULTS 2013

06 empresas atendidas (Accenture, BG Brasil, Brasilcap, Brookfield, SC Johnson e L’Oréal)
09 ações corporativas de engajamento voluntário realizadas
292 voluntários
8.664 pessoas beneficiadas
19 instituições beneficiadas
2.132,5 horas de voluntariado realizadas
06 companies attended (Accenture, BG Brasil, Brasilcap, Brookfield, SC Johnson and L’Oréal)
09 corporate actions of volunteer engagement performed
292 volunteers
8.664 people benefitted
19 institutions benefitted
2.132,5 volunteer hours undertaken

CLIENTES 2013
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CAMPANHA PERMANENTES

ADOTE
Inspirados por fé, amor, esperança e coragem, o Instituto da Criança e o Instituto Flordelis desenvolveram
a Campanha Adote. A ação, idealizada pelo editor de moda Marco Antonio Ferraz, visa mobilizar cidadãos a
abraçar uma causa, seja a adoção de uma criança ou a ajuda aos animais.
Além de contar com o apoio da produtora Agentejunto e dos hotéis Marina, a iniciativa é estrelada por vários
artistas, como Reynaldo Giannechini, Cissa Guimarães, Letícia Spiller, Sergio Marone, Sílvia Pfeifer, Betty Faria,
entre outros.

..................................................................................................................................
Inspired by faith, love, hope, and courage the Child Institute, as well as the Flordelis Institute had developed the Campaign Adopt. The
action created by the fashion designer Marco Antonio Ferraz aims to mobilize citizen to embrace a cause either being the adoption of
a child, or the help to animals. Beyond the fact of counting with the support of both the Agentejunto Production Company,
and the Marina Hotels, the initiative is shared by several artists such as Reynaldo Giannechini, Cissa Guimarães, Letícia Spiller, Sergio
Marone, Sílvia Pfeifer, Betty Faria, among others.

RENDA SOLIDÁRIA
Concluímos o 10º ano da Campanha Renda Solidária com um total captado de R$1.157,830 – um milhão, cento e
cinquenta e sete mil e oitocentos e trinta reais – por meio de contribuição de pessoas físicas e jurídicas. Este valor
será aplicado no decorrer de 2014 em instituições aprovadas pelos CMDCA´s – Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente - e que atendem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.
Nessa ação, o Instituto da Criança exerce o papel de incentivar empresas e pessoas físicas a fazerem uso da Lei
Federal 8.242 de 12 de outubro de 1991 e Instruções Normativas SRF nº 258, 267 e 311 da Secretaria da Receita Federal, que prevê a destinação de parte do Imposto de Renda devido aos Conselhos, municipal ou estadual, ambos da
Criança e do Adolescente, via o FIA - Fundação para a Infância e Adolescência.
Em 2013, os municípios atendidos foram Petrópolis, Japeri, Belford Roxo, Paraty, Três Rios, Barra do Piraí, Piraí, Valença, Miguel Pereira e Pinheral.
Empresas participarantes em 2013: BrasilBrokers, Brasilcap, Light, Austral, Taesa e Os Batutinhas.

.......................................................................................................................................
We conclude the 10th year of income Solidarity Campaign raised a total of R$ 1,157.830 - one million, one hundred and fifty-seven thousand
eight hundred and thirty reais – through contributions of individuals and corporations. This will be implemented during 2014 in institutions
approved by Municipal Council for the Rights of the Child and Adolescent - and that serve children and adolescents in vulnerable situations.
In this action, the Office of Child exercises the role of encouraging companies and individuals to make use of Federal Law 8.242 of 12 October
1991 and Normative Instruction SRF No. 258, 267 and 311 of the Internal Revenue Service, which provides part of the income tax due to the
Councils, municipal or state, both of Children and Adolescents, via the Foundation for Children and Adolescents.
In 2013, the municipalities served were Petrópolis, Japeri, Belford Roxo, Paraty, Três Rios, Barra do Piraí, Piraí, Valença, Miguel Pereira and
Pinheral.
Partipating companies in 2013: BrasilBrokers, Brasilcap, Light, Austral, Taesa e Os Batutinhas.

CAMPANHA PERMANENTES

#AGENTEQUEFAZ
Com a campanha #agentequefaz, pessoas físicas podem fazer, mensalmente, doações financeiras para a instituição, contribuindo assim, com o nosso propósito de transformar vidas. E para aderir à campanha é muito
simples! Basta entrar em contato com a instituição, preencher um pequeno formulário, escolhendo o valor e
forma de pagamento.
A diferença nessa vida é a diferença que se faz na vida dos outros.

..................................................................................................................................
The #wemake Campaign allows physical people on a monthly basis to make financial donations to the institution, contributing like
this with our purpose or transforming lives. In order to be part of the campaign it is very simple! You should get
in touch with the institution directly; and fill a small form choosing the value, and form or payment. The difference in this life is the
difference that itmakes in the life of the others.

MUITAS FELICIDADES
Uma ação que oferece ao aniversariante, na celebração do seu dia, a oportunidade de contribuir na promoção
do empreendedorismo social e compartilhar a felicidade da data estendendo a alegria. Esta é a campanha
Muitas Felicidades que, desenvolvida pelo Instituto da Criança, permite que os convidados possam destinar
uma determinada quantia financeira, ao invés do tradicional presente, em homenagem ao aniversariante.
Ao aderir à campanha, o aniversariante e seus convidados contribuirão com a instituição através dos projetos
patrocinados, educacionais e de desenvolvimento comunitário.

..................................................................................................................................
One action that offers to the birthday person on the day of celebration the opportunity to contribute in the promotion of the social
entrepreneurial, and to share the happy moment of the date extending happiness. This is the Campaign Lots of Happiness which being
developed by the Child Institute allows that the guests can send one specific financial amount, instead of the traditional gift/present
in honor of the birthday one.
When you adhere the campaign the birthday person and his/her guests will contribute with the institution through the sponsored
projects, educational, and of communitarian development.
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CAMPANHA PERMANENTES

CHECK OUT SOCIAL
A campanha Check Out Social permite que o hotel ofereça aos seus clientes a oportunidade de fazer uma contribuição financeira ao Instituto da Criança, incluindo, automaticamente, uma quantia de R$ 2,00 por estada
na conta pessoal, através de uma implantação simples e rápida no sistema de cobrança do hotel. Para tanto,
os hóspedes são informados sobre a campanha através de material de comunicação próprio. Vale ressaltar
ainda que a contribuição é facultativa e pode ser removida da conta se o hóspede assim solicitar.

..................................................................................................................................
The Campaign Social Check Out allows that the hotel offers to its guests the opportunity to make a financial contribution to the Child
Institute including automatically an amount of R$ 2,00 (less than US$ 1,00) for stay in the personal account through a simple and fast
implantation in the charging system of the hotel. Therefore, the guests are informed about the campaign through the hotel own material of communication. It is important to mention yet that such contribution is optional, and it can be removed from the final bill in
case the guest wishes so.

Adesão

CAMPANHA PERMANENTES

CARDÁPIO SOLIDÁRIO
A Campanha Cardápio Solidário possibilita que o restaurante ofereça aos seus clientes a oportunidade de
fazer uma contribuição financeira ao Instituto da Criança.
Tais recursos possibilitam que diversos projetos sejam desenvolvidos, beneficiando muitas famílias em situação de vulnerabilidade social, oferecendo melhores condições nas áreas de educação, saúde, cidadania,
cultura e desenvolvimento comunitário. Vale destacar que a rede Bestfork foi a pioneira auxiliando na idealização do projeto.
Como participar:
• Oferecendo aos clientes a oportunidade de destinarem, voluntariamente, a quantia de R$ 1 ( hum real) em
beneficio do Instituto da Criança.
• Esta quantia será incluída automaticamente na conta, sendo retirada no caso da solicitação do cliente.
Vale ressaltar, que constarão no cardápio informações sobre a instituição e sobre a participação do restau
rante na Campanha Cardápio Solidário.

..................................................................................................................................
The Campaign Friendly Menu allows that the restaurant offers to its clients the opportunity for them to make a financial contribution
to the Child Institute. Such resources allow the developing and execution of several projects benefiting many families in a vulnerable
social situation offering better conditions in the areas of education, health, and communitarian development. It is important to mention the chain Bestfork had been the pioneer helping the execution of the project.
Ho to take part:
• Offering to the clients the the opportunity to send voluntarily the amount of R$ 1 ( hum real – less than US$ 1one dollar) in benefit of
the Child Institute.
• Such amount will be added automatically in the check, but it will be removed in case the client does not agree with it.
• It is important to mention that it will be in the menu information about the institution, as well as the participation of the restaurant
in the Friendly Menu

Adesão

CAMPANHA PERMANENTES

SALÁRIO SOLIDÁRIO
A Campanha Salário Solidário possibilita que as empresas colaborem com o processo de desenvolvimento das
ações sociais do Instituto da Criança. Essa iniciativa permite que a empresa ofereça aos seus colaboradores a
oportunidade de contribuírem, voluntariamente, com uma quantia mensal pré-definida através de desconto
em folha de pagamento.
Estes recursos são destinados ao investimento em diversas iniciativas que beneficiam pessoas em situação de
vulnerabilidade social. Benefícios para a empresa:
• Fortalece a reputação institucional e a imagem pública da empresa perante seus colaboradores e parceiros;
• Permite o reforço dos valores internos da empresa - endomarketing;
• Amplia a capacidade da empresa de exercer a responsabilidade social;
• Reforça os valores humanos;
• Proporciona ao colaborador a oportunidade de exercer a responsabilidade social de forma prática e segura.

..................................................................................................................................
FRIENDLY SALARY
The Campaign Friendly Salary allows that enterprises help with the process of development of social actions from the Child Institute.
Such initiative allows that the enterprise offers to its collaborators the opportunity to contribute voluntarily with a monthly amount
pre-defined through a pay roll deduction.
Such resources are intended for the investment in several initiatives that benefit people in situation of social vulnerability. Benefits to
the enterprise:
• Strengthen the institution reputation, as well as the public image of the enterprise in face of its collaborators and partners;
• Allows the reinforcement of internal values of the enterprise - end marketing;
• Amplifies the ability of the enterprise to exercise the social responsibility;
• Reinforces the human values;
• Allows to e collaborator the opportunity to exercise the social responsibility in an objective and safe way.

CAMPANHA PERMANENTES

PROJETO SORRIR
O Projeto Sorrir visa proporcionar momentos de descontração durante o pré e pós cirúrgico para as crianças e
jovens que participarão da Operação Sorriso Brasil, objetivando minimizar os efeitos da internação e cirurgia
reconstrutiva. Para isso, entre os dias 08 e 09 de Outubro, foram distribuídos 67 kits contendo materiais lúdicos diversos, na Policlínica Piquet Bento Carneiro, no bairro do Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro.

..................................................................................................................................
The Smile Project aims to make it possible moments of happiness during both the pre, and post surgical periods to the children and
young ones who will participate of the Operation Smile Brazil, with the purpose of minimizing the effects of being inside, as well as
the reconstructive surgery. For this, in between 08th & 9th October it was distributed 67 kits having several fantasy materials at the
Policlinic Piquet Bento Carneiro in the neighborhood Maracanã in the north zone of the city of Rio de Janeiro.

CAMPANHA EVERY CHILD A CHAMPION
Em 2005, um importante passo para alcançarmos nossa missão de transformar vidas foi dado. Foi realizado um
evento para 60 pessoas em Nova Iorque e, com isso, foi lançado o CCTA - Children Call to Action, uma campanha
internacional para arrecadar fundos direcionados aos projetos desenvolvidos pelo Instituto da Criança.
A campanha, que posteriomente foi nomeada de Every Child a Champion, é conduzida em parceria com a
Brazil Foundation - uma organização sediada em Nova Iorque cuja missão é gerar recursos para os programas
sociais no Brasil. Através dela, os doadores, em boa parte brasileiros radicados nos EUA, fazem a doação, de
forma legal, transparente e com direito a dedução de impostos, e esta, por sua vez, encaminha por meios legais o recurso para o Instituto da Criança, no Brasil.
Em 2013, a campanha arrecadou o valor de USD 2.094,02.

..................................................................................................................................
In 2005, an important step to achieve our mission of transforming lives was given. An event for 60 people was held in New York and with
it launched the CCTA - Children Call to Action, an international campaign to raise funds directed to projects developed by Instituto da
Criança.
The campaign, which was later named a Every Child a Champion it’s conducted in partnership with the Brazil Foundation - A New Yorkbased NGO whose mission is to generate funds for social programs in Brazil.
Through it, the donors, in good part Brazilians settled in the USA, make a legal donation, transparent and entitled to a tax deduction,
and this NGO, turn forwards through legal recourse for the Instituto da Criança in Brazil.
In 2013, the campaign raised the value of USD 2094.02.

53

CAMPANHAS SAZONAIS

Campanhas sazonais
Seasonal Campaigns

Itens arrecadados
Collected items

Páscoa

Bombons e ovos de chocolate
Candy and chocolate eggs

11

426

Agasalho

Agasalhos

11

1.033

Dia das Crianças

Brinquedos

15

850

Natal

Brinquedos

23

2010

Easter

Coat

Children's Day
Christmas
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Wraps
Toys

Toys

SITE E MÍDIAS SOCIAIS

Nosso site reúne ferramentas da web 2.0, o que facilita a navegação e permite o acesso a vídeos, imagens, além de diversos relatórios e resultados. Uma das principais funções das mídias sociais é permitir a interação entre os usuários e o compartilhamento das mais variadas informações. Pensando
nisso, o Instituto da Criança está inserido neste universo.

..................................................................................................................................
Our site meets web 2.0 tools, which facilitates navigation and allows access to videos, pictures, and many reports and
results. One major function of social media to enable interaction between users and the sharing of various information.
Thinking about it, the Child Institute is housed in this universe.

facebook.com/instcrianca
facebook.com/Childrens-Institute-Brazil

Instituto da Criança

@instcrianca

youtube.com/InstitutodaCrianca

INSTITUTODACRIANCA

Empresas parceiras em mídias sociais - Partner companies in social media:
Artec Design

Hotéis Marina

Sala de ideias

BB Seguros

HQT

Skoon

Cooper Gay Brasil

Koni

Spoleto

Domino’s

Lenny Niemeyer

Touch

DRI

Light

Wollner

Elo Group

MQ Consultoria

Zip Taxi

Glambox

Passione Designo

Gomus

Rádio Ibiza

SAIU NA MÍDIA
1

4

5

SAIU NA MÍDIA
2

3

1. Revista Veja Rio | por Kaio Barreto Briso.
2. Revista Caras | Campanha Adote.
3. Entrevista - Revista O Globo | por Mauro Ventura.
4. Nota - Coluna Ancelmo Gois - Jornal O Globo | Campanha em Xerém/RJ.
5. Nota - Coluna Leo Dias - Jornal O Dia | Campanha em Xerém/RJ.

Matérias e entrevistas publicadas em jornais e revistas
Articles and interviews published in newspapers and magazines.
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EVENTOS

TED X
No dia 23 de março, foi realizada em Belém, capital do Pará, a segunda edição do evento TEDxVer-o-Peso, sob o tema “Atitudes
que renovam”. O evento contou com 14 palestrantes ao vivo,
vídeos e manifestações artísticas com o objetivo de compartilhar “ideias que merecem ser espalhadas”. Pedro Werneck, presidente do Instituto da Criança, foi um dos palestrantes.
On March 23, was held in Belém, capital of Pará, the second edition of the
event TEDxVer-o- Peso, under the theme “Attitudes to renew.” The event featured 14 speakers live, videos and artistic events with the goal of sharing
“ideas worth spreading”. Pedro Werneck, president of Child Institute, was one
of the speakers.

Campanha Adote
Na noite de 7 de maio foi realizado o coquetel de lançamento
da Campanha Adote, uma parceria do Instituto da Criança e Instituto Flordelis, no Hotel Marina Palace . As atrizes Luana Piovanni, Alexia De champs e Luiza Valdetaro compareceram ao
evento.
On the night of May 7, the cocktail launch of Adopt Campaign, a partnership
of the Office of Children and Flordelis Institute was held at the Hotel Marina
Palace. The actresses Luana Piovanni, Alexia De champs and Luiza Valdetaro
attended the event.

Rio Bom de Mesa
Realizada pela Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança
do Rio de Janeiro, a 10ª edição do Festival Gastronômico Rio
Bom de Mesa foi realizada no dia 4 de junho, no restaurante
Casa da Suíça, na Glória, zona sul da cidade. Através do tema
“Pará – o sabor do Brasil”, o evento beneficiou o Instituto da
Criança por meio de um jantar.
Performed by the Restaurant Association of Good Souvenir Rio de Janeiro, the
10th edition of the Rio Bom de Mesa Festival was held on June 4, the Swiss
House restaurant in glory, south of the city. Through the theme “Para - the
taste of Brazil”, the event benefited the Child Institute through a dinner.

EVENTOS

Maratona do Rio
Através da Maratona Caixa do Rio de Janeiro, atletas puderam
doar R$ 5,00 ao realizar a inscrição. Com isso, o Instituto da Criança foi uma das organizações beneficiadas com a iniciativa.
Toda a renda arrecadada será repassada diretamente à instituição escolhida pelo atleta.
Through Marathon Box Rio de Janeiro, athletes could donate R $ 5.00 to perform registration. With this, the Children’s Institute was one of the organizations benefiting from the initiative. All proceeds collected will be passed
directly to the institution chosen by the athlete.

Bazar Moda Solidária
Com o apoio da Animale e dos Hotéis Marina, o Instituto da
Criança desenvolveu, nos dias 8 e 9 de outubro, o Bazar Moda
Solidária. O evento teve como objetivo captar recursos para as
iniciativas sociais da instituição por meio da venda de roupas
feminina e masculina a preços acessíveis.
With support from Animale and Hotels Marina, Child Institute has developed,
on 8 and 9 October, the Bazaar Fashion Solidarity. The event aimed to raise
funds for social initiatives of the institution through the sale of women’s and
men’s clothing at affordable prices.

Bazar da Hospitalidade/SP
Durante os dias 12 e 13 de outubro, o evento, idealizado e desenvolvido pelos voluntários Douglas Machado e Peter Kutuchian,
tem como objetivo arrecadar verba para as ações sociais do Instituto da Criança e da Aldeia Rosa Dourada através da venda
de vários itens. O evento contará com o apoio de diversos hoteis.
During the 12th and 13th of October, the event, designed and developed by
volunteers Douglas Machado and Peter Kutuchian, aims to raise funds for the
social actions of the Office of the Child and the Village Rose Gold by selling
various items. The event has the support of several hotels.
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PROGRAMA DE COTAS

Para o Instituto da Criança, o Programa de Cotas foi implementado com o objetivo de alcançar um equilíbrio
financeiro visando trazer mais estabilidade a sua operação. Com isso, está conseguindo ampliar expressivamente
suas ações.
Através do programa, o Instituto da Criança compartilha a coautoria dos seus resultados sociais e sua reputação
com as empresas parceiras, integrantes do grupo de cotistas. Desta maneira, torna-se uma solução efetiva aos
que desejam investir em Responsabilidade Social, de forma segura, ágil e eficiente.

..................................................................................................................................
For the Child Institute, the Quota Program was implemented with the goal of achieving financial balance aiming to bring
more stability to its operation. With this, is getting significantly enlarge their actions.
Through the program, the Child Institute shares the co-authoring of their social outcomes and reputation with partner
companies, members of the group of shareholders. Thus, it becomes an effective solution for those who wish to invest in
Social Responsibility, securely, quickly and efficiently.

Cotista

Investimento Mensal - R$

Diamante					15.000
Ouro						10.000
Prata						5.000
Bronze						
1.000
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Master

Master

Diamante		Diamond

Ouro		
Gold

Prata Silver
		

Bronze Bronze

RESULTADOS

8.1 - Receitas Gerais | General Income
Receitas | Income
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RESULTADOS

8.1.1 - Receitas Monetárias | Monetary Income
Origem das Receitas Monetárias | Origination of the Monetary Income

RESULTADOS

8.1.2 - Doações Diretas | Direct Donations
Origem das Doações Diretas | Origination of the Direct Donations
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RESULTADOS

8.1.3 - Receitas Não-Monetárias Pro bono | Pro bono Non-Monetary Income

RESULTADOS

8.1.4 - Doações Materiais Recebidas | Donations from Received Materials
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RESULTADOS

8.2 - Investimentos e Despesas | Investments and Expenses

RESULTADOS

8.2.1 - Projetos Educacionais e de Desenvolvimento Comunitário |
Educational Projects and Projects of Communitary Development
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RESULTADOS

RESULTADOS

8.2.2 - Obras e Projetos Patrocinados | Works and Sponsored Projects
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RESULTADOS

8.2.3 - Doações Diretas | Direct Donations
Destino das Doações Diretas | Direct Donations Destinations

RESULTADOS

8.2.4 - Doações Materiais Destinadas | Aiming Material Donations
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RESULTADOS

8.5 - Despesas Operacionais | Operational Expenses

RESULTADOS

Histórico de Captação da Campanha Children Call to Action
Historical of the Captation of the Campaign Children Call to Action
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RESULTADOS

Histórico de Captação do Renda Solidária
Historical of the Captation of the Solidary Income

EQUIPE
PRESIDÊNCIA

RAPHAELA RAPOSO
ANALISTA DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL

PEDRO WERNECK
CONSELHO CONSULTIVO

PAULA ASSUNÇÃO
JULIA WERNECK

CARLOS WERNECK
CESAR LYNCH
PAULO CALARGE FILHO

ASSISTENTE DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL

CONSELHO FISCAL

MARIANA PINHEIRO

JORGE DE AZEVEDO GARCIA FILHO
PAULO RENATO LOPES PAQUET DE ANDRADE
RODRIGO LUIZ GOECKS SANTOS

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

COORDENADORA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

LAURA TAMANCOLDI
COORDENADORA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

DIRETOR DE PROJETOS E RSC
MARCIO LOURENÇO BARRETO

EQUIPE –RIO DE JANEIRO
PROJETOS SOCIAIS
CRISTIANE MARQUES
COORDENADORA DE PROJETOS SOCIAIS

CRISTIANE TAVARES
COORDENADORA DE PROJETOS SOCIAIS

EDIONE CABRAL
COORDENADOR PROJETO ESPAÇO CIDADÃO

PRISCILA MENDES
FUNDADORA E GESTORA VOLUNTÁRIA DO HORA DA LEITURA

ELISABETE VIEIRA
ASSISTENTE SOCIAL
FERNANDA BRAZ

RODRIGO SILVA
ANALISTA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CARLA BARCELLOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

JOSÉ RICARDO FONYAT
CONSULTOR FINANCEIRO

UDSON SANTOS
ASSISTENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

THAIANE GOMES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

RAFAEL OLIVEIRA
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

PROJETOS ESPECIAIS E ESTRATÉGICOS
LUCAS BASTOS JR.

ANALISTA DE PROJETOS SOCIAIS

ANA PISCO

EQUIPE - SÃO PAULO

ANALISTA DE PROJETOS SOCIAIS

MARINA CITRON
PRISCILA SARMENTO

COORDENADORA DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL

ASSISTENTE DE PROJETOS SOCIAIS

DOUGLAS MENESES
COMUNICAÇÃO & MARKETING

CONSULTOR DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL

LEANDRO NASCIMENTO

FOTOGRAFIA
Diego Geoffroy e Giba S. Filho.

COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO & MARKETING

ADEILTON LIMA JR.
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO & MARKETING

HELOÁ BENTO
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO & MARKETING

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL
TATIANE VASCONCELLOS
COORDENADORA DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL

VOLUNTÁRIOS
TRADUÇÃO
Ana Carolina Dantas, Diego Pinheiro, Henry Costa,
Leandro Alves e Paula Assunçã0.
FOTOGRAFIA
Alexander Landau, Juliana Varajão, Marcelo Argolo e
Paula Assunção.

PRO BONO
As seguintes empresas e pessoas físicas prestaram seus serviços de forma voluntária em 2013.
The following companies and people provided their service voluntarily

*

Pessoas físicas:
Milton Abrunhosa
Rodrigo Fernandez
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*50% de bolsa de estudo para colaboradores do Instituto da Criança.

Rio de Janeiro
Rua João de Barros, 18 - 3º andar
Leblon. Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22441-100
Telefone: (21) 2239-9555

São Paulo
Alameda Santos, 1470 cj 401
Cerqueira César. São Paulo - SP
CEP: 01418-100
Telefone: (11) 2856-2040

Projeto Gráfico

Impressão

Serviços prestados de forma pro bono.

