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Contra fatos não há argumentos. Foi assim que, 
em dezembro de 2016, recebemos a notícia 
de nossa amiga Fernanda Ávilla, fundadora e 
presidente do Lar Santa Catarina - LSC, que a 
instituição fecharia suas portas no mês seguinte 
devido à ausência da renovação do convênio Nº 
015/2012 com a SEASDH - Secretaria Estadual de 
Assistência Social. Naturalmente, sem o patrocínio 
que assegurava o custeio da equipe não havia 
outra opção a não ser encerrar as atividades.

Esse movimento nos fez refletir, junto ao 
Conselho Consultivo, rever as iniciativas previstas. 
Decidimos, então, direcionar nosso máximo 
esforço a fim de preservar a continuidade do LSC, 
mesmo que para tanto, alterássemos os planos 
em apoiar outras instituições. Afinal, contávamos 
22 anos desde que o IC iniciou as primeiras 
mobilizações de apoio, incessantes, incluindo a 
aquisição do terreno e a construção da casa onde 
se encontra a sede da instituição na cidade de 
Petrópolis.

Era, no entanto, necessário agir rápido, com 
precisão e reunir forças para mais uma batalha de 
vida ou morte. Estabelecida a decisão, iniciamos 
uma ação aliada a voluntários, doadores e 
empresas que nos permitiram criar uma nova 
iniciativa intitulada de Gestão da Inteligência 
Social  - GIS.

A GIS é uma metodologia voltada à estruturação 
e aprimoramento da Gestão e Governança dos 
empreendimentos sociais por meio da atuação 
de um grupo multidisciplinar de profissionais 
qualificados. Após um intenso esforço conjunto 
aliado a equipe dos colaboradores do LSC, os 
resultados tiveram efeito trazendo o equilíbrio das 
contas, novos convênios e parcerias para encerrar 
o ano com a gratificante e estimulante percepção 
do êxito. Tal sentimento nos fez compreender que 
poderíamos replicar a experiência no exercício 

seguinte. Assim, as portas do novo ano foram 
abertas com o desfaio de desenvolver a GIS em 
outras três instituições: Gamboa Ação, COMAC e 
Semente do Amanhã.

Podemos afirmar que, a cada ano, vemos com 
maior evidência nosso papel como gestores 
de projetos e a relevância da força de nossa 
equipe a qual corresponde por sua qualidade e 
comprometimento que fazem da organização o 
que ela é atualmente. Por isso, nossos esforços 
em mapear processos, acompanhar as etapas dos 
planos estratégicos, entre outros aspectos nos 
permitiram dar início à implantação da gestão de 
conhecimento.

Mantemos a convicção de que somente havendo 
uma estrutura de governança moldada nas 
melhores práticas corporativas seremos capazes 
de avançar e atender a expectativa dos parceiros 
que seguem presentes ao nosso lado.

O final do ano nos trouxe o início de uma nova 
história a partir de um singelo e-mail. Era a 
consulta de uma representante da empresa XP 
Investimentos para trocar ideias sobre como 
realizar um projeto direcionado à primeira 
infância. Como avançou? Espero ter, no ano que 
vem, uma nova história para contar!

carta do
Presidente

Pedro Werneck



There are no arguments against facts. So it 
was that in December 2016 we received the 
news of our friend Fernanda Avilla, Founder 
and President of Lar Santa Catarina - LSC, that 
the institution would have to close its doors 
the following month due to the need of an 
agreement renewal - number 015/2012 - with 
the State Department of Social Assistance 
(SEASDH). Naturally, without the financial 
resources that ensured the costs of the team, 
there was no other option but to close down its 
activities.

This movement made us reflect, together with 
our Advisory Board, on how to review the 
planned initiatives. We then decided to direct 
our maximum effort to preserve the continuity 
of LSC, even if to do so, we needed to alter our 
plans of supporting other institutions. After 
all, there had been 22 years since CI began its 
first demonstrations of support, including the 
acquisition of land and the construction of the 
headquarters of the institution located in the 
city of Petrópolis.

It was, however, necessary to act quickly, 
accurately, and join forces for yet another 
battle of life and death. Once the decision was 
reached, we started an action together with 
volunteers, donors and companies that allowed 
us to create a new initiative entitled Social 
Management Intelligence.

SMI is a methodology aimed at structuring 
and improving Management and Governance 
of social enterprises through the interaction 
of a multidisciplinary group of qualified 
professionals.
After an intense joint effort with the LSC staff, 
the results were effective in bringing balance 
of accounts, new agreements and partnerships 
until the end of the year with a gratifying 
and stimulating perception of success. Such 
sentiment made us understand that we could 
replicate the experience the following year. So 

New Year doors were opened with the challenge 
of developing the SMI in three other institutions: 
Gamboa Ação (Gamboa Action), COMAC and 
Sementes do Amanhã (Seeds of Tomorrow).

We can say that each year we see more and 
more clearly our role as project managers 
and the relevance of the strength of our 
team corresponding directly to the quality 
and commitment that make the organization 
what it is today. Therefore, our efforts to map 
processes, follow the steps of the strategic 
plans, among other aspects allowed us to begin 
the implementation of knowledge management 
systems.

We remain convinced that only by having 
a governance structure shaped by the best 
corporate practices that we will be able to 
advance and meet the expectations of the 
partners who are present by our side.

The end of the year brought us to a beginning 
of a new story. A simple email was sent by a 
representative of the company XP Investments 
to exchange ideas on how to conduct and 
implement a project directed to childhood 
development. How will it proceed? I hope to 
have a new story to tell next year!

President’s
message



Lar Santa Catarina recebe 
apoio intensifi cado do IC.
IC intensifi es support for Lar 

Santa Catarina.

IC ganha uma nova sede 
no Rio de Janeiro, no bairro 

Jardim Botânico.
IC moves into new 

headquarters in the “Jardim 
Botânico” neighborhood in Rio 

de Janeiro.

Os irmãos Werneck iniciam, 
informalmente, iniciativas 

de cunho social após 
conhecerem a história da 

Família Flordelis.
The Werneck brothers 

informally initiate in the social 
fi eld after learning about the 

history of Flordelis family.

1994

NOSSA HISTÓRIA
OUR STORY

Instituto da Criança - IC - é 
formalizado.

Instituto da Criança - IC - is 
formally established.

1998

Criação do primeiro projeto 
educacional: Espaço 

Cidadão.
Creation of the fi rst 

educational project: Espaço 
Cidadão.

2004

A Campanha de Cotas é 
implantada.

The Shareholders Campaign is 
implemented.

2008

Início da Assessoria em 
Responsabilidade Social 

Corporativa.

IC begind offering advisory 
services in Corporate Social 

Responsability.

2010

Início do projeto
Nosso Cuiabá.

Beginnning of Nosso Cuiabá 
project.

2011

Início da Campanha
Check Out Social.

Beginning of Check Out Social 

campaign.

2012
Conclusão da 1ª fase do 
Projeto Nosso Cuiabá; 

Criação de novas 
campanhas permanentes.
The 1st phase of the “Nosso 
Cuiabá” project concludes; 

New campaigns are launched.

2013

2017
Lançamento do livro em 

comemoração aos 20 anos 
do IC.

IC’s 20th anniversary 
commemorative book is 

launched.

20162015
Entrega de mais 50 casas 
no projeto Nosso Cuiabá, 
totalizando 74 moradias.

Construction of more than 50 
houses in the “Nosso Cuiabá” 

project, bringing the total to 74 
donated homes.

2014



Inspirar o exercício da solidariedade
Purpose
Inspire the pursuit of solidarity

Articular ações sociais
Mission
Design social projects

Ser reconhecido como referência na promoção de redes solidárias
Vision
Be recognized as a reference in promoting solidarity networks

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

PROPÓSITO

MISSÃO

VISÃO

VALORES
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412.557
DOAÇÕES MATERIAIS
MATERIAL DONATIONS

3.658
BENEFICIADOS NA ASSESSORIA 
DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

CORPORATIVA
BENEFICIATED IN SOCIAL CORPORATE 

RESPONSABILITY ADVISORY

9.637
BENEFICIADOS:

AÇÕES PATROCINADAS + PROJETOS 
DESENVOLVIDOS + AÇÕES DE 

INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO
BENEFICIATED: SPONSORED PROJECTS  + OWN 

INITIATIVES + PRIVATE SOCIAL INVESTMENT 
ACTIONS

586
INSTITUIÇÕES CADASTRADAS

REGISTERED ORGANIZATIONS

NOSSOS NÚMEROS - 2017
OUR NUMBERS

Dessas:
of which:

92 instituições foram benefi ciadas com doações materiais;
       institutions benefi ted from material donations

35 benefi ciadas com investimento social privado;
       benefi ciaries with private social investment

48 participaram da Reunião Social;
       participated in the Social Meeting

54 participaram do projeto #agentequeaprende.
       participated in the #agentequefaz project
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PATROCÍNIO DE PROJETOS
PROJECT SPONSORSHIP

O IC seleciona iniciativas sociais voltadas para o 
atendimento de crianças, adolescentes e adultos em 
situação de vulnerabilidade social nos estados do Rio 
de Janeiro e São Paulo.

Em cada um dos projetos, elencamos aos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável - ODS, que são 
uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das 
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável 
em setembro de 2015 composta por 17 objetivos e 169 
metas a serem atingidos até 2030.

Nesta agenda estão previstas ações mundiais 
nas áreas de erradicação da pobreza, segurança 
alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de 
gênero, redução das desigualdades, energia, água e 
saneamento, padrões sustentáveis de produção e de 
consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, 
proteção e uso sustentável dos oceanos e dos 
ecossistemas terrestres, crescimento econômico 
inclusivo, infraestrutura, industrialização, entre outros.

O Instituto da Criança - IC - desenvolve projetos nas áreas 
de educação, cidadania e desenvolvimento comunitário.

Desta forma, reforçamos nosso compromisso de construir 
um futuro melhor através do planejamento, execução, 
avaliação e gestão de projetos sociais que visam promover 
pessoas e contribuir para a transformação social.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
DEVELOPMENTS PROJECT

Instituto da Criança develops projects within the areas of 
education, civics and community development. 

Thus, we reinforce our commitment to building a better 
future through planning, execution, evaluation and 
management of social projects aimed at promoting people 
and contributing towards social transformation.

Instituto da Criança selects social initiatives aimed at 
assisting children, adolescents and adults in situations of 
social vulnerability in the states of Rio de Janeiro and Sao 
Paulo.

In each one of our actions, we elect the Sustainable 
Development Goals – SDGs most coherent with our 
initiatives. The SDGs are a universal call to action, part of a 
global agenda adopted during the United Nations Summit 
on Sustainable Development in September 2015 composed 
of 17 goals broken down into 169 guidelines to be achieved 
by 2030.

In this agenda worldwide actions are planned in the areas 
of poverty eradication, food security, agriculture, health, 
education, gender equality, inequality reduction, energy, 
water and sanitation, sustainable patterns of production 
and consumption, climate change, sustainable cities, 
protection and sustainable use of oceans and terrestrial 
ecosystems, inclusive economic growth, infrastructure, 
industrialization, among others.

NOSSAS ATIVIDADES
OUR ACTIVITIES



ASSESSORIA EM RESPONSABILIDADE SOCIAL 
CORPORATIVA
CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY ADVISORY

A assessoria em Responsabilidade Social Corporativa 
tem como objetivo orientar e dar suporte operacional 
aos clientes em suas ações de cidadania corporativa e 
investimento social privado.

The Corporate Social Responsibility Advisory aims to guide 
and provide operational support to clients in their initia-
tives of corporate citizenship and private social investment.

CAMPANHAS
CAMPAIGNS

As campanhas permanentes desenvolvidas pelo IC 
permitem a captação de recursos, o que possibilita o 
reforço e a continuidade de nossas iniciativas sociais. 
Desenvolvemos as seguintes campanhas para pessoas 
jurídicas: Cotas, Check Out Social, Cardápio Solidário, 
Doar é da Nossa Conta e Salário Solidário. Além 
dessas, são realizadas as campanhas #agentequefaz 
e Muitas Felicidades, voltadas para pessoas físicas. 
Já o Renda Solidária e o Hora de Doar são tanto para 
pessoas físicas, quanto jurídicas. O Instituto da Criança 
desenvolve também campanhas sazonais nos períodos 
de páscoa, inverno, dias das crianças e Natal com o 
objetivo de arrecadar itens para as instituições que 
fazem parte da nossa rede.

The permanent campaigns developed by IC 
allow for collection of resources, which enables 
the reinforcement and continuity of our social 
initiatives. We developed the following campaigns 
for companies: Cotas, Check Out Social, Cardápio 
Solidário, Doar é da Nossa Conta and Salário 
Solidário. In addition to these, campaigns 
#agentequefaz and Muitas Felicidades are 
conducted, aimed at individuals. Renda Solidária 
and Hora de Doar are aimed at both individuals 
and companies. Instituto da Criança also develops 
seasonal campaigns in the periods of Easter, Winter, 
Children’s Day and Christmas with the objective of 
collecting items for the institutions that are part of 
our network.
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GESTÃO DA INTELIGÊNCIA SOCIAL
SOCIAL MANAGEMENT INTELLIGENCE

O Instituto da Criança acredita na capacidade do 
empreendedor social e reconhece o impacto positivo que 
seu empreendimento exerce nas pessoas e na sociedade.

Neste contexto, o IC criou o GIS - Gestão da Inteligência 
Social, uma metodologia voltada à estruturação 
e aprimoramento da Gestão e Governança dos 
empreendimentos sociais por meio da atuação de um 
grupo multidisciplinar de profi ssionais qualifi cados e do 
emprego de metodologia estruturada de projetos.

Instituto da Criança believes in the capacity and compe-
tence of the social entrepreneur and recognizes the positive 
impact that his enterprise has on people and society.

In this context, IC created the Social Management Intel-
ligence Program (SMI) with the goal of structuring and 
improving both management and governance of social 
organizations through the interaction of a multidisciplinary 
group of qualifi ed professionals and the use of a struc-
tured project methodology.



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

A iniciativa é realizada em comunidades do Rio 
de Janeiro e São Paulo, tendo como público-
alvo adultos moradores das comunidades de 
baixa renda.

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

The action is In low-income neighborhoods 
in Rio de Janeiro and São Paulo, which target 
audience adult residents of low income 
neighborhoods.

instituições
institutions

turmas
classes

adultos moradores 
de comunidades de 
baixa renda
adults residents of low   
income neighborhoods

Em 2017:

©
 Ju

lia
na

 V
ar

aj
ão

21 23 513

PROJETO DESENVOLVIDO DEVELOPMENT PROJECT

10



O projeto orienta gestores de organizações 
sociais através do acesso e do compartilhamento 
de informações pertinentes às diversas áreas de 
suas instituições.

Em 2017, o projeto foi realizado em parceria com 
a universidade UniCarioca, no Rio Comprido, 
Zona Norte do Rio de Janeiro.

The project provides guidance to managers 
of social organizations through access and 
information sharing relevant to the various areas 
of their institutions.

In 2017 the project was development in 
partnership to UniCarioca university, in Rio 
Comprido, Rio de Janeiro.
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aulas realizadas
classes development

instituições 
capacitadas
trained institutions

gestores de 
organizações 
sociais
managers of social 
organizations

Em 2017:

4 54 214
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PROJETO DESENVOLVIDO DEVELOPMENT PROJECT



O projeto tem como objetivo apadrinhar 
crianças em escolas que atendam famílias 
de classes C e D por meio do patrocínio 
direcionado a fi m de garantir as mensalidades e 
atividades escolares.

O apadrinhamento pode ser realizado de forma 
integral através do valor da mensalidade e 
atividades extracurriculares ou de forma parcial, 
caso o patrocinador prefi ra uma composição 
em conjunto com outros padrinhos.

A meta é crescer potencialmente o projeto no 
IC expandindo a diversas escolas, multiplicando 
a responsabilidade social, criando laços e dando 
continuidade ao exercício da solidariedade.

The project aims to sponsor children in schools 
that attend  families of classes C and D  by means 
of sponsorship directed to ensure the tuition fees 
and school activities.

The sponsorship can be done fully  through the 
value of tuition and extracurricular activities, or in 
a partial way, if the sponsor prefers a composition 
in conjunction with other godparents.

The goal is to  grow the project  in the IC  
potentially by expanding to several schools, 
multiplying social responsibility, creating ties and 
giving continuity to the exercise of solidarity.
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PROJETO DESENVOLVIDO DEVELOPMENT PROJECT

crianças atendidas
benefi cited children11

12
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Reconstruindo a dignidade.

O Instituto da Criança foi responsável pelo 
desenvolvimento do projeto Nosso Cuiabá para 
construção de um condomínio de casas para as 
famílias vítimas das enchentes que atingiram a 
região do Vale do Cuiabá, no distrito de Itaipava, 
em Petrópolis – RJ.

O projeto foi idealizado pelo empresário 
Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira e contou com 
a contribuição fi nanceira da iniciativa privada e 
do poder público. 

Desde 2017, o IC vêm articulando e promovendo 
diversas ações, junto aos moradores, em prol da 
desejada consolidação deste condomínio, como 
um espaço autogovernável e autossustentável.

Instituto da Criança was responsible for the 
development of the Nosso Cuiabá project to build 
a condominium of houses for families who suffered 
fl oods the struck the Cuiabá Valley in the Itaipava 
district of Petrópolis, RJ. 

The project was idealized by the businessman 
Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira and counted with 
the fi nancial contribution of the private initiative 
and the public power.

Since 2017, the IC have been articulating and 
promoting various actions, together with the 
residents, in favor of the desired consolidation of 
this condominium, as a space of  self sustaining and  
self governable.

PROJETO DESENVOLVIDO DEVELOPMENT PROJECT

pessoas benefi ciadas
adults residents of low   
income neighborhoods

300
casas construídas
trained institutions74
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Associação de Apoio à Infância e 
Adolescência Nossa Turma

www.nossaturma.org.br

Localização:
Vila Leopoldina, São Paulo - SP

Público-alvo:
265 crianças, adolescentes e adultos 
das comunidades do entorno com 
projetos principalmente voltados à 
educação.

Atividades:
Creche conveniada à Prefeitura de 
São Paulo; reforço escolar e ofi cinas, 
além de projeto voltado à alimentação 
saudável; Projeto de Inclusão: 
atendimento a jovens com idade a 
partir de 13 anos, participantes dos 
cursos de inglês, português, teatro 
e informática. Todos os professores 
envolvidos são voluntários. Além 
disso, a Associação oferece cursos 
profi ssionalizantes.

Location:
Vila Leopoldina, Sao Paulo - SP

Target Audience:
265 children, adolescents and adults from 
surrounding communities with projects 
mainly focused on education.

Activities:
Day care Association contracted by the 
Municipality of Sao Paulo; including tutoring 
and workshops, as well as a project focused 
on the healthy eating; Inclusion Project: 
attendance of young people starting at 
the age of 13, participating in English, 
Portuguese, theater and computer courses. 
All teachers involved are volunteers. In 
addition, the Association offers vocational 
courses.

PROJETO PATROCINADO SPONSOR PROJECT
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Instituto Futuro Bom

PROJETO PATROCINADO SPONSOR PROJECT

www.futurobom.org.br

Localização:
Vidigal, Rio de Janeiro - RJ

Público-alvo:
Cerca de 300 jovens.

Atividades:
A instituição desenvolve atividades esportivas 
em comunidades de vulnerabilidade social,  
por meio dos projetos “Tênis na Escola” e 
“Princesinha do Copa”. O objetivo da iniciativa 
é diminuir a violência urbana e a desigualdade 
social.

A instituição segue o mesmo modelo 
universitário americano, onde cada criança 
é acompanhada de perto em relação ao seu 
rendimento escolar, participação nos treinos e 
cursos para permanência nos projetos.

Location:
Vidigal, Rio de Janeiro - RJ

Target Audience:
Approximately 300 young adults.

Activities:
Institute develops sporting activities in socially 
vulnerable communities, through the projects 
“Tennis in School” and “Princess´ Cup”. The aim of 
the initiative is to reduce urban violence and social 
inequality.

The institution follows the American university 
model, where every child is closely monitored 
in relation to their school performance and 
participation in courses in order to be kept in the 
project.



Lar Luz e Amor

www.larluzeamor.org.br

Localização:
Higienópolis, Rio de Janeiro - RJ

Público-alvo:
Cerca de 20 crianças com faixa etária 
de 0 a 4 anos.

Atividades:
O Lar atua na área sócio-jurídica. O 
acolhimento é provisório e excepcional, 
sob medida de proteção. Esta 
medida de proteção ocorre quando 
se constata que a criança está em 
situação de risco pessoal e social, cujas 
famílias ou responsáveis encontram-
se temporariamente impossibilitados 
de cumprir sua função de cuidado e 
proteção. Em geral, as crianças são 
vítimas de abandono e diversos tipos 
de violências, abusos e maus tratos.

Location:
Higienopolis, Rio de Janeiro - RJ

Target Audience:
About 20 children aged 0 to 4 years.

Activities:
The institution operates in the social-legal 
area. The hosting of children is temporary 
and exceptional, under a protection 
measure. This protection measure occurs 
when it appears that the child is in personal 
and social risk, whose families or guardians 
are temporarily unable to fulfill their care 
and protection responsibilities. In general, 
children are victims of abandonment 
and various types of violence, abuse and 
mistreatment.

PROJETO PATROCINADO SPONSOR PROJECT
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Semente do Amanhã

PROJETO PATROCINADO SPONSOR PROJECT

www.sementedoamanha.org.br

Localização:
Bangú, Rio de Janeiro - RJ

Público-alvo:
80 crianças e adolescentes, de 4 a 17 anos.

Atividades:
A ONG resgata crianças e adolescentes 
por meio da arte, do esporte, da cultura, da 
educação e da cidadania.

Location:
Bangú, Rio de Janeiro - RJ

Target Audience:
80 children and adolescents, from 4 to 17 years old.

Activities:
The NGO rescues children and adolescents through 
art, sports, culture, education and citizenship.
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Som da Vila

facebook.com/AEFNS

Localização:
São João de Meriti - RJ

Público-alvo:
60 crianças e adolescentes, de 7 a 17 
anos.

Atividades:
Desenvolvido na Associação 
Educacional Francisca Nubiana, 
o projeto Som da Vila oportuniza 
acesso e o desenvolvimento da arte 
e da cultura por meio do uso de 
instrumentos musicais, da voz e da 
escolha de músicas culturais. Desta 
forma, há novas possibilidades de 
lazer, cultura, educação e formação, 
contribuindo com o desenvolvimento 
da cidadania e a inclusão social.

Location:
Sao João de Meriti - RJ

Target Audience:
60 children and adolescents from 7 to 17 
years old.

Activities:
Developed at Francisca Nubiana 
Educacional Association, Som da Vila 
project provides access to the development 
of art and culture through the use of 
musical instruments, voice and the 
choice of cultural songs. This way, there 
are new possibilities for leisure, culture, 
education and training, contributing to 
the development of citizenship and social 
inclusion.

PROJETO PATROCINADO SPONSOR PROJECT
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Lar Santa Catarina

www.larsantacatarina.org.br

Localização:
Petrópolis - RJ

Público Alvo:
36 pessoas com severas deficiências 
física e mental.

Atividades:
Fundado em 1995, o Lar Santa Catarina 
– LSC – tem como objetivo principal a 
promoção da Assistência Social com 
fins de acolher, orientar e amparar 
crianças, adolescentes e jovens com 
déficit cognitivo e/ou motor em suas 
especificidades, buscando a superação 
de  dificuldades e o desenvolvimento 
de habilidades. Desde 1996, o Instituto 
da Criança apoia o LSC.

O LSC desenvolve dois projetos: o 
Minha Casa e o Espaço do Saber.

Location:
Petrópolis - RJ

Target Audience:
36 people severe physical and mental 
disabilities.

Activies:
Founded in July 1995, the Santa Catarina 
home – LSC – is a non-governmental   
organization without profit  that has as 
its main objective the promotion of Social 
assistance with the purpose of welcome, 
guide and sustain children, adolescents 
and young adults with  deficit Cognitive 
and/or motor in its specificities, seeking to 
overcome difficulties and the development 
of skills. Since 1996, the Instituto da Criança 
supports  LSC.

LSC develops two projects: Minha Casa and 
Espaço do Saber.

PROJETO PATROCINADO SPONSOR PROJECT
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LINHA DO TEMPO TIMELINE

Fundação do Lar Santa Catarina - LSC
Foundation of Lar Santa Catarina1995

1997 IC apoia na transferência do LSC para Petrópolis
IC supports the transfer of LSC to Petrópolis

2003

2006

2015

2003

2009

2016

IC compra terreno para construção da sede do LSC
IC buys land for construction of LSC headquarters

IC inicia construção da sede
IC starts construction of headquarters

Certificação de entidade beneficente de assistência 
social

Certification of charity of social assistance

LSC recebe o título de Utilidade Pública Municipal
LSC receives the Municipal Public Utility title

Inauguração da nova sede
Inauguration of the new headquarters

Início do projeto Espaço do Saber com patrocínio do IC
Beginning of Espaço do Saber Project with IC sponsorship

1996Instituto da Criança inicia apoio ao LSC
Instituto da Criança initiates support to LSC
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Diante da grave dificuldade financeira decorren-
te de fomentos públicos não repassados e do 
principal convênio público não renovado, no fi-
nal de 2016, o LSC havia decidido encerrar suas 
atividades. Para evitar esta trágica decisão, o IC 
assumiu, em janeiro de 2017, o compromisso de 
patrocinar financeiramente a instituição, com o 
intuito de restabelecer o equilibrio do seu fluxo 
de caixa e de garantir a manutenção de suas 
atividades. Tal apoio foi possível graças a uma 
forte articulação junto a nossa rede, notadamen-
te de um grupo de investidores, que contribuiu 
mensalmente com valores relevantes.

O IC articulou sua rede e captou recursos por 
meio de pessoas físicas, jurídicas e também pela 
Campanha Cardápio Solidário a fim de garantir 
a continuidade das atividades. Além disso, foi 
realizado um crowndfunding para compor o 
fluxo de caixa da instituição. O objetivo foi fazer 
com que esta junção de iniciativas complemen-
tassem um valor necessário para que o LSC 
alcançasse sua autosustentabilidade.

The difficulty of funds entrance

In the face of the serious financial difficulties 
resulting  from unused public incentives and 
the main unrenewed Public covenant, at the 
end of 2016, LSC had decided to terminate its 
activities. To avoid this tragic decision, the IC 
assumed, in January 2017, the commitment to 
financially sponsor the institution, in order to 
restore the balance of its cash flow and ensure 
the maintenance of their activities. Such support 
was possible because   a strong articulation and 
the strength of our network, notably a group of 
investors, which contributed monthly to relevant 
values.

The IC articulated its network and captured 
resources through physical, juridical people and 
also by the  Campanha Cardápio Solidário in 
order to ensure the continuity of the activities. In 
addition, a crowndfunding was carried out to cover 
the cash flow of the institution. The goal was to get 
this joint of initiatives to complement a necessary 
value for LSC to achieve its self-sustainability.

A DIFICULDADE E O INGRESSO DE RECURSOS

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

“To speak of IC is to speak about the best partner Lar Santa Catarina has ever had. Since 
1996, the institute is part of our history and present at all times, during the most difficult 
and the happiest ones, during the hardest times and greatest achievements.”

Fernanda Ávilla - Presidente do Lar Santa Catarina
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Em um movimento subsequente, iniciou-se um 
trabalho estruturante e estratégico por meio 
de uma equipe composta por experientes 
consultores voluntários. O objetivo foi 
analisar a operação da organização e propor 
alternativas de um novo modelo que a levasse 
a alcançar sua autossustentabilidade.

Dentro deste movimento, esta equipe realizou 
um detalhado diagnótico, promoveu um 
participativo “workshop estratégico” e focou 
na consecução dos objetivos definidos, tendo o 
apoio e envolvimento dos profissionais do LSC 
em todas as etapas. 

GESTÃO DA INTELIGÊNCIA SOCIAL

Social Management Intelligence

In a subsequent movement, a structured and 
strategic work was initiated through a team 
composed of experienced volunteer consultants. 
The objective was to analyze the operation of 
the Organization and propose alternatives of a 
new model that would lead her to reach her  self 
sustainability.

In this way, this team conducted a detailed 
diagnosis, promoted a participatory “Strategic  
workshop” and focused on the achievement of 
the objectives defined, having the support and 
involvement of professionals of the LSC at all stages.

O Instituto da Criança teve uma expressiva 
participação na formação do Conselho 
Consultivo do LSC e na renovação do seu 
Conselho Fiscal. O primeiro, formado por 
cinco membros com perfis e competências 
diversas, e o segundo, composto por três 
experientes membros. Tal iniciativa revela-se 
de fundamental importância na construção de  
canais que garantam a qualidade da gestão e 
no fortalecimento de sua governança.

No tocante ao aprimoramento da infraestrutura 
do LSC, o Instituto da Criança participou, com 
patrocínio do Instituto Phi, na viabilização da 
reforma do seu telhado. Ao mesmo tempo, vem 
atuando tenazmente na busca de orientação 
técnica e de recursos financeiros para realizar 
as necessárias obras de drenagem na encosta e 
de reforma do muro da instituição.

GOVERNANÇA E INFRA-ESTRUTURA

Governance and  Infrastructure

The Instituto da Criança had an expressive 
participation in the formation of The Advisory 
Council of the LSC, and the renewal of your Advisory 
Committee. The first, consisting of five members 
with various profiles and competencies, and the 
second, consisting of three experienced members. 
This initiative reveals itself to be of fundamental 
importance in the construction of channels that 
guarantee the quality of the management and the 
strengthening of its governance.

As regards the improvement of the LSC 
infrastructure, the Instituto da Criança 
participated with other sponsors, facilitating the 
reform of your roof. At the same time, it has been 
working tenaciously in search of technical guidance 
and financial resources, to achieve the necessary 
drainage works on the hillside and reform of the wall 
of the institution.

Fotos: © Juliana Varajão



O principal objetivo da Assessoria em Responsabilidade Social Corporativa - RSC - é orientar e dar 
suporte operacional aos clientes em ações de cidadania corporativa e investimento social privado. 
Esses clientes podem ser de médio e grande portes, nacionais e multinacionais.

A assessoria direciona seus projetos de acordo com os ODS´s - Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável.

Áreas de atuação:

 • Cidadania Corporativa 
 - Implementação de programas e projetos de voluntariado empresarial.

 • Investimento Social Privado
 - Elaboração de projetos e programas personalizados.

Diferenciais estratégicos:

• Oferecer soluções customizadas de acordo com as “melhores práticas” do mercado em RSC; 

• Promover a conscientização social e educação cidadã contribuindo para o desenvolvimento das 

pessoas e das comunidades; 

• Estreitar o relacionamento entre a empresa e a comunidade; 

• Expertise no relacionamento com instituições sociais; 

• Apresentação de resultados socioeconômicos mensuráveis; 

• Abordagem profissional e posicionamento corporativo.
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ASSESSORIA EM RESPONSABILIDADE SOCIAL 
CORPORATIVA



CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ADVISORY

The main objective of Advisory on Corporate Social Responsibility is to guide and provide operational 
support to clients in corporate citizenship and private social investment actions. These clients can be of 
medium and large sizes, national and multinational.

The advisoy directs its projects in accordance with ODS - Sustainable Development Objectives.

Services:

• Corporate Citizenship 
 - Implement Corporate Volunteering projects and programs. 

• Private Social Investment 
 - Develop Customized Projects.

Strategic differentials:

• Provide customized solutions according to industry CSR “best practices”;

• Contribute to the development of people and communities by promoting social awareness and civic 

education; 

• Strengthen the relationship between the company and the community; 

• Expertise in the relationship with social institutions;

• Present measurable socioeconomic outcomes; 

• Professional approach and corporate positioning.

CLIENTES ATENDIDOS - 2017
CUSTOMERS SERVED

67%
RECORRÊNCIA
DE CLIENTES

CUSTOMER
RECURRENCE

3.658
BENEFICIADOS
PEOPLE BENEFITED

37
INSTITUIÇÕES
BENEFICIADAS

BENEFITED
INSTITUTIONS

983
VOLUNTÁRIOS

VOLUNTEERS

18
INICIATIVAS

SOCIAIS
SOCIAL INICIATIVES

6
PROJETOS

REALIZADOS
DEVELOPMENT

PROJECTS

PRINCIPAIS INDICADORES
MAIN INDICATORS
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919
HORAS DE 

VOLUNTARIADO
VOLUNTEERING TIME



Viabiliza restaurantes oferecerem aos seus clientes a oportunidade de rea-
lizarem voluntariamente uma doação a ser debitada a cada conta às ações 
sociais apoiadas pelo Instituto da Criança - IC.

Enables restaurants to offer their customers the opportunity to voluntarily perform the do-
nation to be charged to each account, to social actions supported by Instituto da Criança 
- IC.

Possibilita que empresas de hospedagem ofereçam aos seus hóspedes a 
oportunidade de fazer uma contribuição fi nanceira ao IC.

Enables hosting companies to offer their guests the opportunity to make a fi nancial 
contribution to IC.

Esta campanha possibilita que, tanto empresas quanto clientes de diversos estabe-
lecimentos, realizem doações fi nanceiras ao IC. A doação pode ser através da em-
presa ou por meio da contribuição de clientes dos estabelecimentos que aderem à 
iniciativa, como lojas de roupa, calçado, cosméticos e academias.

This campaign allows companies and clients from several establishments to a make fi nancial donation 
to IC. The donation can be provided by the company or through the contribution of clients of the 
establishments that adhere to the initiative, such as clothing stores, footwear, cosmetics and gyms.

A empresa oferece aos seus colaboradores a oportunidade de contribuir 
com a instituição, voluntariamente, com uma quantia mensal através de 
desconto em folha de pagamento.

The company offers employees the opportunity to contribute to the institution, voluntarily, 
with a monthly amount through a payroll discount.
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Permite que pessoas físicas realizem doações mensais.

It allows individuals to hold monthly donations.

Uma iniciativa que permite ao anfi trião a oportunidade de oferecer aos seus 
convidados e amigos a possibilidade de contribuir com o IC através de uma 
determinada quantia fi nanceira em gesto de homenagem.

It is an action that allow the guest the opportunity to contribute to IC by your guests and 
friends who can allocate a certain fi nancial amount to the institution in the form of tribute / 
present.

Uma iniciativa que destina recursos às instituições por intermédio do dire-
cionamento de parte do IR devido por pessoas físicas e jurídicas, via FIA 
– Fundo da Infância e da Adolescência. Em 2017, o Instituto da Criança 
arrecadou, pela iniciativa, o valor de R$ 1.350.035,00. A quantia foi capta-
da por meio de incentivo fi scal das empresas Rede D´Or São Luiz, Austral 
Seguradora e Resseguradora, além de pessoas físicas.

O valor total foi destinado aos conselhos de Petrópolis benefi ciando os 
projetos das instituições: Lar Santa Catarina, São Charbel, COMAC, Funda-
ção Princesa Isabel, AJA – Associação Jovens em Ação, Associação Reno-
var – Saúde Criança, de Mesquita- Instituto Mundo Novo, e de São Paulo- 
ASA – Associação Santo Agostinho foram as instituições contempladas.  
Com isso, 1.155 crianças e adolescentes são benefi ciados.

An initiative that allocates resources to the institutions through the direction of part 
of the IR due to individuals and legal entities, through  FIA - Fundo da Infância e 
da Adolescência. In 2017, Instituto da Criança raised, for the initiative, the value of 
R$ 1,350,035.00. The amount was raised through the fi scal incentive of Rede D’Or 
São Luiz, Austral Seguradora and Resseguradora, as well as individuals.

The total value was destined to the councils of Petrópolis benefi ting the projects 
of the institutions: Lar Santa Catarina, São Charbel, COMAC, Fundação Princesa 
Isabel, AJA – Associação Jovens em Ação, Associação Renovar – Saúde Criança, de 
Mesquita- Instituto Mundo Novo, e de São Paulo- ASA – Associação Santo Agos-
tinho were the institutions covered. With this, 1,155 children and adolescents are 
benefi ted.
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Uma campanha de doações materiais.

A campaign of material donations.



PÁSCOA
EASTER

06 instituições benefi ciadas
         benefi ted institutions

342 atendidos
            attended

AGASALHO
COAT

18 instituições benefi ciadas
       benefi ted institutions

1.938 atendidos
             attended

DIA DAS CRIANÇAS
CHILDREN’S DAY

12 instituições benefi ciadas
      benefi ted institutions

1.191 atendidos
           attended

NATAL
CHRISTMAS

15 instituições benefi ciadas
      benefi ted institutions

1.402 atendidos
              attended

CAMPANHAS SAZONAIS
SEASONAL CAMPAIGNS
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AÇÕES PONTUAIS • ABRACE O BRASIL

O Instituto da Criança participou da campanha 
“Abrace o Brasil” lançada pela BrazilFoundation 
em parceria com organizações que desenvolvem 
um importante trabalho social no país. A 
iniciativa teve como objetivo mobilizar uma rede 
internacional de apoiadores, arrecadar recursos e 
incentivar a cultura de doação.

A campanha contou com a participação de 
embaixadores, que além de doar, ajudaram 
a divulgar as informações nas redes sociais e 
mobilizar outros doadores. Foram eles: Ângela 
Mello, Jose Grabowsky, José Padilha, Raul 
Guimarães e Rickson Gracie.

A campanha foi encerrada no “Dia de Doar”: 28 
de novembro de 2017.

Instituto da Criança participated in the “Embrace 
Brazil” Campaign launched by BrazilFoundation in 
partnership with other organizations that carry out 
important social work in the country. The initiative 
aimed to mobilize an international network of 
supporters, raise funds and encourage a culture of 
donation.

The campaign was attended by ambassadors who, 
in addition to donating, helped spread information 
on social networks and mobilized other donors. They 
were: Angela Mello, Jose Grabowsky, José Padilha, 
Raul Guimarães and Rickson Gracie.

The campaign ended on “Donation day”: November 
28, 2017.

Rickson Gracie, artista marcial, foi um dos embaixadores da campanha
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A Kraft Heinz realizou uma parceria com o 
Instituto da Criança – IC. A empresa com sede 
em Pittsburgh, na Pensilvânia, disponibilizou 
383.652 mil papinhas doces e salgadas – 
equivalente ao valor de R$ 496.347,95 – para 
serem doadas a uma organização social. Desta 
forma, o IC indicou a ONG Amigos do Bem para 
ser a instituição beneficiada com as doações, 
além de buscar parceiros para a solução da 
logística.

A ONG beneficiada atua nas cidades de Mauriti, 
no Ceará; São José da Tapera, em Alagoas, além 
de Buique e Inaja, em Pernambuco, as chamadas 
“Cidades do Bem”. Em seguida, o IC entrou em 
contato com sua parceira de longa data, a AGM 
Logística, para que as papinhas chegassem 
aos seus destinos. Vale destacar que a AGM 
Logística atuou de forma pro bono, ou seja, não 
cobrando para a realização deste serviço. Por 
meio desta ação, 10.000 pessoas do Amigos do 
Bem foram beneficiadas.

OPERAÇÃO PAPINHA

383.652
papinhas
baby food

10.000
pessoas 

beneficiadas
benefited people

Kraft Heinz made a partnership with the Instituto 
da Criança. The company with headquarters in 
Pittsburgh, Pennsylvania, made 383,652 packets 
of sweet and savory baby food - to the value of R$ 
496,347.95 - to be donated to a social organization. 
In this way, the IC, with its mission to articulate social 
actions, indicated the NGO Amigos do Bem to be 
the institution benefited with the donations, besides 
seeking partners for the solution of the logistics.

The NGO benefited it works in the cities of Mauriti, in 
Ceará; São José da Tapera, in Alagoas, in addition to 
the Buique and Inaja, in Pernambuco, the so-called 
“cities of good people’’. Then the IC came into contact 
with its longtime partner, AGM Logistics, so that the 
baby food would reach its destination. It is worth 
noting that AGM Logistics acted pro bono, i.e. not 
charging for the realization of this service. Through 
this action, 10,000 people from the NGO Amigos do 
Bem have been benefited.
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GNOCCHI DA FORTUNA

O Spoleto estendeu a sorte para “além” 
do restaurante e de quem passou por lá 
para saborear a tradicional combinação 
do Gnocchi da Fortuna. 

Em fevereiro de 2016, a maior rede de culinária 
italiana do país iniciou uma corrente do bem 
nacional. A cada compra de uma combinação 
do Gnocchi da Fortuna (massa + bebida + 
sobremesa), o consumidor ganha a nota de 1 
dólar para fazer a oração a São Genaro – como 
reza a lenda – e a rede de culinária doou a 
mesma quantidade da massa vendida no dia 29 
a instituições indicadas pelo Instituto da Criança 
e de seus franqueados.

Spoleto extended the fate to “beyond” the 
restaurant and to who has been there to to savor 
the traditional combination of the Gnocchi of 
Fortune.

In February 2016, the country’s largest Italian 
culinary network started a national chain of 
goodness. With each purchase of a combination 
of the Gnocchi da Fortuna (mass + drink + 
dessert), the consumer earns a $ 1 bill to pray to 
St. Genaro - as the legend says - and the culinary 
network donated the same amount of pasta 
Sold on the 29th to institutions indicated by the 
Instituto da Criança and its franchisees.

5
toneladas de 

gnocchi
tons of gnocchi

22.500
refeições

meals

58
instituições 

beneficiadas
benefited institutions
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OVOS MANTIQUEIRA

Em comemoração ao Dia do Ovo – 13 de outubro 
– o Instituto da Criança – IC  e a Mantiqueira 
se juntaram para lançar um desafio nas redes 
sociais a fim de mobilizar o combate à fome. 
A ação consistiu em tentar quebrar um ovo na 
horizontal, pressionando suas extremidades com 
as palmas das mãos.

Após a pessoa tentar quebrar o ovo dessa 
forma, foi lançado o desafio para três amigos 
a postarem vídeos nas redes sociais, utilizando 
a hashtag #mantiqueiracontraafome. A cada 
hashtag postada, a Mantiqueira doou 10 ovos 
para o IC. Com isso, foram doados 1.600 ovos 
para cinco instituições do Rio de Janeiro, que 
fazem parte da rede do Instituto da Criança.

In commemoration of the Day of egg - October 
13rd - Instituto da Criança - IC and the Mantiqueira 
joined to launch a challenge in social networks in 
order to mobilize the fight against hunger. The action 
consisted in trying to break an egg in a horizontal 
position, pressing their ends with the palms of the 
hands.

After the person trying to break the egg in this way, 
it was launched the challenge to three friends to 
post videos on social networks, using the hashtag 
#mantiqueiracontraafome. Each hashtag posted, the 
Mantiqueira donated 10 eggs for the IC. With this, 
1,600 were donated eggs for five institutions in Rio de 
Janeiro, which form part of the network of Instituto da 
Criança.

1.600
ovos doados
donated eggs

5
instituições 

beneficiadas
benefited institutions
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SAIU NA MÍDIA CLIPPING
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BAZAR / BRECHÓ CARIOCA SOLIDÁRIO

Durante os dias 15 e 16 de julho, o IC e a Make-A-Wish 
realizaram o Bazar Carioca Solidário. O evento teve como 
objetivo captar recursos para o investimento a diversas 
iniciativas sociais de ambas as organizações e contou com 
o apoio de marcas consagradas. Já nos dias 02 e 03 de 
dezembro, as duas organizações realizaram um brechó. 
Ambas iniciativas foram realizadas no Clube Monte Líbano, 
Zona Sul do Rio de Janeiro. 

During the 15th and 16th of July, the IC and Make-A-Wish held  
the Rio de Janeiro Solidarity Bazaar. The event aimed to capture 
resources for investment in the various social initiatives of both 
organizations and it had the support of consecrated brands.  On 
the 02 and the 3rd of December, the two organizations held 
a thrift store. Both initiatives were held at the Monte Lebanon 
Club, the south side of Rio de Janeiro.

EY CONNECT DAY 2017

A EY, empresa de auditoria e consultoria, realizou, no dia 
6 de outubro, em parceria com o IC, uma ação na Escola 
Municipal Abílio Borges, localizada no bairro do Humaitá, 
Rio de Janeiro, para celebrar o EY Connect Day 2017, dia 
anual de voluntariado da organização. 

EY, auditing and consulting company,  it held on 6 October in 
partnership with the IC, an action at Abílio Borges Municipal 
School, it located in the neighborhood of Humaitá, Rio de 
Janeiro.  THE EY  celebratef  the EY Connect Day 2017,  it is an 
annual  volunteer day of the  organization.

© Hugo Brêttas

© Arquivo
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CULTURA DIGITAL E INOVAÇÃO EDUCACIONAL

A Chicos.net e o Instituto da Criança, com apoio da Disney e 
da CCN, realizaram, em novembro, o evento “Cultura digital e 
inovação educacional: recursos, desafi os e oportunidades”, no 
Centro de Convenções Sul América, Zona Central do Rio de 
Janeiro. O evento foi voltado para profi ssionais de educação e 
contou com a participação de diversos palestrantes da área.

Chicos.net and Instituto da Criança with the support of Disney 
and CCN they held in November, the event “digital culture and 
educational innovation: resources, challenges and opportunities”, 
at  Centro de Convenções Sul América , Central Area of Rio de 
Janeiro. The event was geared for professional education and  it 
was attended by several speakers of the area.

EVENTOS EVENTS



RIO RESTAURANT WEEK

A Rio Restaurant Week é um dos maiores festivais 
gastronômicos do Brasil e cumpre ainda um importante 
papel social. A cada edição, o festival propõe que os 
clientes dos restaurantes participantes façam uma 
contribuição no valor de R$ 1 para uma organização social. 
Em 2017, o IC foi a organização benefi ciada em duas 
edições. 

Rio Restaurant Week is one of the largest gastronomic festivals 
in Brazil and still has an important social role. With each 
edition, the festival proposes that customers of participating 
restaurants make a contribution in the amount of R$1 for a social 
organization. In 2017, the IC was the organization benefi ted in 
two editions.

MARATONA CAIXA DO RIO DE JANEIRO

Por meio da Spiridon e da Dream Factory, a Maratona 
Caixa do Rio de Janeiro continuou a parceria com 
instituições que visam o desenvolvimento social. Em 
2017, com apenas R$ 5,00, o corredor pôde escolher a 
instituição de sua preferência ao realizar a inscrição. O IC 
foi uma das organizações benefi ciadas.

Through Spiridon and the Dream Factory, the Maratona Caixa do 
Rio de Janeiro continued the partnership with companies that 
aim social development. In 2017 with only R$ 5.00, the runner 
could choose a organization of their preference to make an 
application. With this, the Instituto da Criança was one of the 
organizations benefi ted by this initiative.

JANTAR SOLIDÁRIO - SOCIEDADE HÍPICA 
BRASILEIRA

A Sociedade Hípica Brasileira realizou, no dia 3 de agosto, 
a primeira edição do Jantar Hípica Solidária, na Lagoa 
Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio de Janeiro, e contou 
com a participação de cerca de 100 convidados. Com isso, 
o IC foi a organização benefi ciada por meio de parte da 
venda dos convites. 

Sociedade Hípica Brasileira held, on August 3, the fi rst edition of 
the Solidarity Equestrian Dinner, in Lagoa Rodrigo de Freitas, in 
the south of Rio de Janeiro, and counted with the participation 
of about 100 guests. As a consequence, the IC was the 
organization benefi ted through part of the sale of the invitations.
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FEIRA BALZAK

A feira Multicultural Balzak, organizada pela Balkaz40, 
conta com barraquinhas de arte, moda e gastronomia. 
Parte da verba arrecadada na feira é destinada para 
iniciativas sociais do Instituto da Criança.

Multicultural Balzak fair, organized by Balkaz40, has art, fashion 
and gastronomy stalls. Part of the money collected at the fair is 
destined for social initiatives of Instituto da Criança.

CORRIDA BENEFICENTE - ACADEMIA PROFORMA

A Academia Proforma realizou, em setembro, uma corrida 
na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio de Janeiro, 
para comemorar 30 anos de sucesso. O evento contou 
com cerca de 100 participantes, que doaram pares de 
tênis e alimentos não perecíveis. Com a iniciativa, 27 
pares de tênis e 130 kg de mantimentos foram doados 
ao Instituto da Criança que, por sua vez, direcionou as 
doações ao Grupo Francisco de Assis.

Proforma Gym held in September a race in Lagoa Rodrigo de 
Freitas, South Zone of Rio de Janeiro to commemorate 30 years 
of success. The event had about 100 participants that donated 
pairs of sneakers and non-perishable food. Though the initiative, 
27 pairs of sneakers and 130 kg of groceries were donated to 
Instituto da Criança, which in turn directed the donations to 
Francisco de Assis Group.

© Arquivo
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RESTAURANTE BAGATELLE

Em dezembro, o Bagatelle realizou seu segundo jantar 
benefi cente de aniversário no Rio de Janeiro. A renda total foi 
revertida para as ONGs Ampara Animal,  Instituto da Criança 
e o Ipom (Instituto Povo do Mar). O jantar contou com menu 
fechado e leilão benefi cente com o casal Bruno Gagliasso e 
Giovana Ewbank como anfi triões, Ellen Jabour como madrinha e 
Eduardo Sterblitch e Bruno comandando o leilão.

In December, Bagatelle Restaurant held its second birthday 
dinner in Rio de Janeiro. The total income was reverted to 
Ampara Animal, Instituto da Criança and Ipom - Instituto Povo 
do Mar NGOs. The event included dinner with closed menu and 
charity auction with the couple Bruno Gagliasso and Giovana 
Ewbank as hosts, Ellen Jabour as godmother and Eduardo 
Sterblitch and Bruno commanding the auction.



Um espaço aberto e democrático no exercício 
da cidadania ativa no campo social, onde são 
compartilhadas experiências de instituições que 
desenvolvem projetos sociais de relevância no 
Estado do Rio de Janeiro.

O Instituto da Criança gerencia a organização 
do evento, convidadando sua rede de parceiros 
a participarem. Nestes encontros, organizações 
sociais são convidadas a apresentarem seus 
trabalhos e também são trazidos a pauta temas 
referentes a área social a serem debatidos / 
discutidos com o público presente, de forma a 
promover uma reflexão e compartilhamento de 
informações.

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

REUNIÃO SOCIAL

An open and democratic space in active 
citizenship in the social field, where are shared 
the experiences of institutions that develop social 
projects of relevance in the State of Rio de Janeiro.

Instituto da Criança manages the event 
organization, inviting your network of partners to 
participate. In these meetings, NGO’s are invited 
to present their work and are also exposed topics 
to social area to be debated and discussed with 
the audience in order to promote reflection and 
sharing of information.

These meetings promote a dialogue between 
community representatives, civil society, public 
and private institutions and non-governmental 
organizations.
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Para o Instituto da Criança, a Campanha de Cotas foi implementada com o objetivo de 
alcançar um equilíbrio fi nanceiro visando trazer mais estabilidade a sua operação. Com 
isso, está conseguindo ampliar expressivamente suas ações.

Com esta campanha, o Instituto da Criança compartilha a coautoria dos seus resultados 
sociais e sua reputação com as empresas parceiras, integrantes do grupo de cotistas. Desta 
maneira, torna-se uma solução efetiva aos que desejam investir em Responsabilidade 
Social, de forma segura, ágil e efi ciente.

For Instituto da Criança, Cotas Campaign was implemented to reach fi nancial equilibrium and 
bring greater stability to its operations. Under this model, IC is now able to signifi cantly expand its 
portfolio of activities.

Through the campaign, Instituto da Criança shares the co-authorship of its social outcomes and 
reputation with partner companies who are considered members of the “shareholders group”. 
This is an effective solution for those who wish to invest safely, quickly and e ciently in Social 
Responsibility.

A partir de R$ 15.000

A partir de R$ 10.000

A partir de R$ 5.000

A partir de R$ 1.000
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CARDÁPIO SOLIDÁRIO

DOAR É DA NOSSA CONTA



PARCEIROS PÚBLICOS - PUBLIC PARTNERS

INVESTIDORES PRIVADOS - PRIVATE INVESTORS

PARCEIROS PRIVADOS - PRIVATE PARTERNS

43

CHECK OUT SOCIAL

SALÁRIO SOLIDÁRIO

PROJETO NOSSO CUIABÁ
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PRO BONO • PESSOAS JURÍDICAS

Adriane Cordeiro Fábio Carneiro Luiz Carlos Costa Pietro Rhian

Alcindo Caldas Felipe Dornelles Maria Baumgartner-Aviles Renata Felipe

Caio de Mello Franco Flávio Vieira Maria Cândida Teixeira Renata Guimarães

Carlos Gama Gustavo Dale Maria Lúcia Willemsens Rodrigo Goecks

Ciça Melo Joana Silva Melissa Cooney Sydney Hinterhoff

Cláudia Musumeci Juliana Mesquita Mila Costa Sérgio Cid

Cristina Deleo Juliana Varajão Paula Pessoa Suzana Fuhrken

Doug Alvoroçado Letelba Neto Paula Viana Victor Moreira

Fabiano Leoni Lucas Ladeira Pedro Genescá Wagner Fernandes

VOLUNTÁRIOS / PRO BONO • PESSOAS FÍSICAS
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RECEITAS GERAIS
INCOME

TIPO DE RECEITA 
TYPE OF INCOME

MONETÁRIAS 
MONETARY

VALOR R$ 
VALUE R$

2.411.353

NÃO-MONETÁRIAS PRO BONO 
PRO BONO NONMONETARY

2.037.077

DOAÇÕES MATERIAIS
MATERIALS DONATIONS

1.610.133

PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA
SOLIDARY INCOME PROGRAM

1.350.035

TOTAL 7.408.598

46

RESULTADOS FINANCEIROS FINANTIAL RESULTS
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RECEITAS MONETÁRIAS
MONETARY INCOME

DETALHAMENTO 
DETAILS

COTISTAS 
QUOTATIONS MEMBERS

VALOR R$ 
VALUE R$

663.883

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 
CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY

234.268

MENSALISTA - PESSOA FÍSICA
MONTHLY - PHSYCAL PEOPLE

497.106

MENSALISTA - PESSOA JURÍDICA
MONTHLY - JURIDICAL PEOPLE

3.800

TOTAL 2.411.353

ESPORÁDICO - PESSOA FÍSICA
EVENTUAL - PHSYCAL PEOPLE

111.445

ESPORÁDICO - PESSOA JURÍDICA
EVENTUAL - JURIDICAL PEOPLE

270.790

DOAÇÕES ANÔNIMAS
ANONIMOUS

17.241

CAMPANHAS E EVENTOS
CAMPAIGNS AND EVENTS

584.444

FINANCEIRAS
FINANCIALS

148

DEPÓSITO JUDICIAL
JUDICIAL DEPOSIT

15.061

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
EXPENSE RECOVERY

24.880

DEDUÇÕES DA RECEITA
REVENUE DEDUCTIONS

-11.713
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RECEITAS NÃO-MONETÁRIAS PRO BONO
NONMONETARY INCOME PRO BONO

DOADOR 
DONOR

4M TECNOLOGIA

VALOR R$ 
VALUE R$

1.920

AC PLANEJAMENTO 17.500
ADJUVE - IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS 11.244
AGM 11.570
ALCINDO CALDAS 2.385
ANIMALE 2.000
ARTEXPRESS 4.380

BUFFET BRILHANTE 1.450
CAIO DE MELLO FRANCO 7.200

CARLOS GAMA 18.000

CCN - CENTER NETWORK 5.591

CIÇA MELO - PARATODOS.NET 1.500
CLUBE MONTE LÍBANO 21.000
CONTROL ID 400
CRISTINA DELEO 14.900
DI BLASI 2.724
DOUG ALVOROÇADO - GOOGLE INOVATOR 360

FABIANO LEONI 8.000
FELIPE DORNELLES 1.800

FLÁVIO VIEIRA 22.000

GUSTAVO DALE 11.400

HABIB’S 358
HOTEL MARINA 670
ID CULTURAL 3.758
INPARTEC 4.800
INSTATEASER 1.700
JAPIASSÚ SOM, LUZ & IMAGEM 6.500

JULIANA MESQUITA 1.350
JULIANA VARAJÃO 400

LED CHANNEL 1.458.000

RESULTADOS FINANCEIROS FINANTIAL RESULTS
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LETELBA NETO 900

LUIZ CARLOS COSTA 77.000
MARIA BAUMGARTNER - AVILES 1.875
MARIA LÚCIA WILLEMSENS 28.000

TOTAL 2.037.077

MELISSA BRITO 600
MILA COSTA PINTO 1.200
NB TELECOM 36.000

OCEAN BRAND 320
PAULA PESSOA - INSTITUTO LECCA 1.000

PAULA VIANNA - PARCEIROS DA EDUCAÇÃO 1.050

PEDRO GENESCÁ 800

PIETRO RIAN 400
R.R.M. REDD PROMOCIONAIS BRINDES 430
RSC CONSTRUÇÕES 300
RENATA FELIPE 22.800
RENATA GUIMARÃES 15.100
ROAD MARKETING 100

RODRIGO GOECKS 8.000
RPM COMUNICAÇÃO 36.000

SARRAFA VIDROS 100

SASHA 1.600

SÉRGIO CASTRO IMÓVEIS 6.000
STRENNA 2.193
SUZANA FUHRKEN 59.605
SYDNEY HINTERHOFF 32.825
TRAPICHE 4.500
UNIVERSIDADE ESTÁCIO 46.238

VIAÇÃO UNIÃO 5.100
WAGNER FERNANDES 2.100
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RESULTADOS FINANCEIROS FINANTIAL RESULTS

INVESTIMENTOS E DESPESAS
INVESTMENTS AND EXPENSES

DETALHAMENTO 
DETAILS

PROJETOS EDUCACIONAIS E DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 
EDUCATIONAL AND COMMUNITARY DEVELOPMENT PROJECTS

VALOR R$ 
VALUE R$

19.133

PROJETOS PATROCINADOS, CONVENIDADOS E DOAÇÕES PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES
PROJECTS SPONSORED BY THE INSTITUTO DA CRIANÇA BESIDES OTHER INSTITUTIONS WITHIN THE NETWORKING 716.391

CUSTO DA EQUIPE DE PROJETOS
COST OF THE PROJECT TEAM

767.851

TOTAL 7.414.751

CUSTOS OPERACIONAIS DOS PROJETOS SOCIAIS
OPERATIONAL COSTS OF SOCIAL PROJECTS

214.398

EQUIPE ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVE TEAM

456.743

DESPESAS OPERACIONAIS, TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS
OPERATING, TAX AND FINANCIAL EXPENSES

242.990

DOAÇÕES NÂO-MONETÁRIAS PRO BONO
PRO BONO NON-MONETARY DONATIONS

2.037.077

DOAÇÕES MATERIAIS
MATERIAL DONATIONS

1.610.133

CAMPANHA RENDA SOLIDÁRIA
SOLIDARY INCOME CAMPAIGN

1.350.035

PROJETOS EDUCACIONAIS E DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
EDUCATIONAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECTS

PROJETO 
PROJECT

ESPAÇO CIDADÃO

VALOR R$ 
VALUE R$

3.782

#AGENTEQUEAPRENDE 2.810

TOTAL 19.133

NOSSO CUIABÁ 3.612

ADOTE 3.930

Valor captado diretamente para o FIA - Fundo da Infância e da Adolescência - através da destinação de parte do valor de Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas 
a serem aplicados em projetos de instituições apoiadas pelo Instituto da Criança, previamente aprovados pelo CMDCA. | Amount direct captured to the FIA - Fund for 
the Infant and Adolescent - through the destination of part of the income tax from both physical and juridical people to be applied in projects sponsored by Instituto da 
Criança previoulsy approved by the CMDCA.
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PROJETOS PATROCINADOS E DOAÇÕES
SPONSORED PROJECTS AND DONATIONS

PROJETO 
PROJECT

SOCIALIZANDO COM MÚSICA E ARTE | LAR SANTA CATARINA

VALOR R$ 
VALUE R$

350.857

DANÇANDO A DIVERSIDADE - STREET DANCE COMO VIA DE DIREITOS PARA ADOLESCENTES
NÚCLEO SÓCIO CULTURAL SEMENTE DO AMANHÃ 31.658

TOTAL 510.738

SOM DA VILA | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL FRANCISCA NUBIANA 58.015

LAR LUZ E AMOR 34.481

NOSSA TURMA 9.000

FUTURO BOM 23.000

COMAC | AMUGUE 3.727

OUTRAS DOAÇÕES PARA INSTITUIÇÕES
OTHER DONATIONS TO INSTITUTIONS

PROJETO 
PROJECT

PROJETO MELLO MATTOS (PMM) | CASA MATERNAL MELLO MATTOS

VALOR R$ 
VALUE R$

6.140

OUTRAS INSTITUIÇÕES | OTHER INSTITUTIONS 199.513

TOTAL 205.653

DOAÇÕES MATERIAIS DESTINADAS
MATERIAL DONATIONS

DETALHAMENTO 
DETAILS

SPOLETO | GNOCCHI DO BEM

VALOR R$ 
VALUE R$

29.966

HEINZ | PAPINHAS 496.348

TOTAL 1.610.133

OUTROS MATERIAIS | OTHER MATERIALS 1.083.819
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RESULTADOS FINANCEIROS FINANTIAL RESULTS

HISTÓRICO DE CAPTAÇÃO DO RENDA SOLIDÁRIA
HISTORY OF SOLIDARITY INCOME

ANO 
YEAR

2003

VALOR R$ 
VALUE R$

21.500

2004 25.550

2005 32.200

2006 651.817

TOTAL 10.063.617

2007 16.341

2008 410.950

2009 916.913

2010 1.636.283

2011 823.515

2012 968.000

2013 1.157.830

2014 1.283.081

2015 496.676

2016 273.003

2017 1.350.035
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“

“

Fui apresentada ao Instituto da Criança por um amigo e, desde 
2017, tenho realizado trabalhos voluntários na área de processos. 
Fiquei encantada tanto com o trabalho realizado pelo IC, como 

com o espírito de solidariedade e dedicação de toda a equipe. A 
energia e o comprometimento é bastante contagiante. Obrigada pela 

oportunidade de colaborar um pouquinho junto a vocês!

CRISTINA DELEO
Voluntária do Instituto da Criança

I was introduced to the Instituto da Criança  by a friend and since 2017 I have been doing 
volunteer work in the fi eld of processes. An experience in a sector that was unknown to 
me until that moment. I was delighted with both the work done by the CI and the spirit 

of solidarity and dedication of the entire team. The energy and commitment is very 
contagious. Thanks for the opportunity to collaborate a little bit with you! 

“ “
Em março de 2017, a ONG Semente do Amanhã estava para 

fechar as portas. Foi difícil, mas com a importante participação 
do Instituto da Criança foi possível continuarmos. Vocês não 

podem imaginar a força que nos deram, pois é algo imensurável. 
Agradecemos e desejamos tudo de bom para o IC que compartilha 

do mesmo objetivo de construir um mundo melhor!

FRANCISCO ARRAIS
ONG Semente do Amanhã

In March 2017, the NGO Semente do Amanhã was about to close. It was diffi cult, but 
with the important participation of the Institute da Criança it was possible to continue 

our organization. You can’t imagine the strength they gave us, for it is immeasurable. We 
thank and wish all the best for the IC that shares the same goal of building a better world.

“

“

O IC realiza um trabalho que vai muito além de ser o nosso parceiro 
em relação ao voluntariado empresarial. Incansável em apoiar a 

empresa em todos os assuntos ligados à área de responsabilidade 
social, o IC se destaca pelo seu comprometimento, inovação e ética 
em todas as atividades que desempenha. Somos muito gratos pela 

dedicação de toda a equipe do Instituto!

CRISTIANA VELASCO
Brasilcap - cliente da assessoria em Responsabilidade Social Corporativa

Instituto da Criança - IC - carries out a task that goes far beyond being our partner in 
relation to corporate volunteering. Tireless to support the company in all matters related 
to the area of social responsibility, the IC stands out for its commitment, innovation and 
ethics in all the activities that it performs. We are very grateful for the dedication of the 

entire Institute team and we are very proud of our partnership! 



“ “

Não tenho palavras para agradecer a Deus pelo Instituto da 
Criança. Conhecer a organização mudou a minha vida e a história 

da Gamboa Ação. Estávamos passando um grande sufoco para 
continuar. O apoio técnico e fi nanceiro do IC nos deu esperança 
e fôlego para continuarmos acreditando e lutando por um futuro 

melhor para nossas crianças do bairro da Gamboa.

GABRIELA CAIUBY
ONG Gamboa Ação

I have no words to thank God for the Instituto da Criança. Meeting the organization 
changed my life and the history of Gamboa Action. We were facing diffi culties moments 

to keep going. The technical and fi nancial support of the CI gave us the breath to continue 
believing and fi ghting for a better future for the children of Gamboa´s neighborhood.

“ “

Foi um prazer colaborar com o projeto #agentequeaprende. A 
diversidade e interesse dos participantes trouxeram à tona ótimos 
depoimentos e ideias de como lidar com as difi culdades de cada 

organização. Um dos melhores resultados do evento foi o desejo das 
organizações tentarem trabalhar mais em rede, de se ajudarem e 

colaborarem.

MONICA EXELRUD VILLARINDO
Associada do Programa de Voluntários das Nações Unidas

It was a pleasure to collaborate with the #agentequeaprende.  The participants came from 
various organizations in many regions of the State of Rio de Janeiro. The diversity and 

interest of the participants brought up great testimonials and ideas on how to deal with the 
diffi culties of each organization. One of the best results of the event was the desire of the 

organizations to try to work more in network, to help and collaborate with them.

“
“

Acredito cada vez mais que ações, como o Brechó Carioca Solidário, 
realizado pela Make-A-Wish e Instituto da Criança, são fundamentais 

não somente pra arrecadação direta de recursos com o propósito 
de colaborar diretamente com muitas pessoas, mas também inspirar 

a solidariedade e termos um aumento de outras ações sociais de 
forma signifi cativa. Podemos e precisamos colaborar!

MARIA CANDIDA TEIXEIRA
Voluntária do Instituto da Criança e da Make-A-Wish

“I believe more and more that actions, such as the Brechó Carioca Solidário , carried 
out by  the Make-A-Wish and   Instituto da Criança are fundamental not only for direct 

fundraising of resources for the purpose of collaborating directly with many people, but 
also Inspiring solidarity and having an increase in other social actions in a meaningful way. 

We can and we need to collaborate!“



DIRETORIA EXECUTIVA

PEDRO WERNECK
Presidente

CONSELHO CONSULTIVO

CARLOS WERNECK
LUIZ CARLOS COSTA
MARIA LUCIA WILLEMSENS
MICHEL JAGER

CONSELHO FISCAL

CARLOS HENRIQUES MOUSINHO NUNES
JOSÉ ROBERTO ADELINO DA SILVA
SÉRGIO MARCOS TADDEI FERRAZ

GERÊNCIA GERAL

RAQUEL FERNANDES

60

EQUIPE

PROJETOS SOCIAIS
Elisabete Vieira - Coordenadora e Assistente Social
Rodrigo Silva - Analista
Pedro Santiago - Assistente
Manoela Laurentino - Coordenadora do Projeto 
Educação Garantida
Ana Carolina Sousa - Assistente Social
Bárbara Lucas - Assistente Social
Lisyanne Ribeiro - Analista
Luciana Campos - Assistente
Maria Cecília Rodrigues - Analista
Verônica Gomes - Assistente
Juliana Mesquita - Coordenadora de Projetos
Lucas Bastos Jr. - Consultor
Sydney Hinterhoff - Consultor
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COMUNICAÇÃO
Leandro Nascimento - Coordenador
Adeilton de Lima - Designer
Camilla Garcia - Analista

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL
Amanda Dahis - Coordenadora
Marcos Paúra - Analista

RESP. SOCIAL CORPORATIVA
Mariana Pinheiro - Coordenadora
Anderson Barbosa - Analista
Antônia Mascarenhas - Analista
Carolina Machado - Assistente
Mariana Millon - Analista

BACK OFFICE
Marcelo Fernandes - Contador
Michelle Azevedo - Financeiro e RH
Ediney Faustino - Financeiro
Roberta Pugirá - Administrativo
Rafael Modesto - Administrativo
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