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Participante e Egresso do IRS
Participante do IRS foi voluntário em
Londres em Torneio de Tênis
conquistam menção honrosa em Olimpíada
Internacional de Matemática na China

As equipes participantes do Colégio Pedro II, campi Centro e São Cristóvão.

Foto de arquivo

O participante Samuel Fraga e o egresso
Tauat Lara competiram na 10° World
Mathematics Team Championship
(WMTC), Olimpíada Internacional de
Matemática, que aconteceu entre
21 e 25 de novembro, em Beijing, na
China e ambos conquistaram menção
honrosa. Os jovens faziam parte da
delegação do Colégio Pedro II, campi
Centro e São Cristóvão. A delegação
brasileira foi escolhida a partir da
Olimpíada Internacional Matemática

Sem Fronteiras, competição criada
pelo Ministério de Educação da França
na década de 1980. Na competição,
os participantes são desafiados
a resolver questões matemáticas
em diferentes graus de dificuldade
e fizeram provas em grupos, de
revezamento e individuais. São três
níveis de prova: Junior (menores de
12 anos), intermediário (menores de
15 anos) e avançado (menores de 20
anos).

Instituto completa 10 anos de parceria
com Sociedade Brasileira de
Cultura Inglesa

J

João Gabriel, a direita, com o jogador de tênis Marcelo Melo e com Raissa, voluntária também selecionada pelo Torneio.

oão Gabriel Félix, participante do
Instituto, recebeu a oportunidade
de ir para Londres, na Inglaterra,
para atuar como voluntário no torneio
de tênis Nitto ATP Finals, disputado
anualmente no final da temporada,
em novembro, com tudo pago pela
organização. A conquista foi possível
através da atuação de dois anos do
jovem como voluntário no torneio de
tênis Rio Open, no Rio de Janeiro e de
sua proficiência na língua inglesa. João

A

Gabriel é um dos participantes do IRS
contemplado com bolsa integral na
Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa
indicados pelo Instituto. “A sensação
de estar fora do seu país, sendo uma
das peças chaves da organização de um
grande torneio de tênis, é muito bom.
Também consegui ver os meus ídolos de
muito perto, neste torneio só participam
os 8 melhores do ranking mundial, além
de ter conhecido uma cidade incrível
que é Londres”, conta o jovem.

DESTAQUES DO 2º SEMESTRE DE 2019

nualmente, o Instituto homenageia os participantes com excelentes resultados
ao longo do ano na tradicional premiação que é realizada na Mostra de Talentos.
Confira as categorias premiadas:
Bom Leitor

Premiação para os participantes da Oficina de Criação que se destacam pela quantidade de livros lidos no ano.
Maria Eduarda Pereira Costa - 133 livros
Giovana Teixeira da Silva - 79 livros
Beatriz da Rocha Souza - 64 livros

Best Students

Jovens com as maiores médias semestrais no curso de Inglês da Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa (SBCI).
Beatriz Santos Martins
Carlos Eduardo Miranda do Nascimento
João Pedro Oliveira de Souza
Julia Gabriela Faria Carrera
Lennon Luiz Correa de Brito

Formandos no Curso de Inglês SBCI

12 egressos IRS que concluíram o curso de Inglês da Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa (SBCI).
Alice de Oliveira Lamarão | Ayviah Ramos de Oliveira | Beatriz Correa de Oliveira
Breno Ferreira Pontes | José Gramático Segundo | Julia Rufino do Nascimento
Julia Silva Fernandez de Araujo | Laura Andrade Pinto | Lennon Luiz Correa de Brito
Matheus Silva de Oliveira | Thamires Querino da Silva | Thiago Souza Sant’Ana

Participantes destaques dos Programas Desenvolvendo Talentos I, II e Ensino Médio
Participantes selecionados pela equipe Pedagógica do IRS por terem excelentes resultados ao longo do ano.

Egressos formandos com a Coordenadora Pedagógica e a Assistente Social do IRS, Sonia Simão e Flavia Goober.

D

esde 2009, o IRS mantém parceria com a Sociedade Brasileira Cultura
Inglesa (SBCI), cujo objetivo é promover o desenvolvimento socioemocional
e profissional, por meio do inglês, para que jovens e adultos em situação de
vulnerabilidade econômica ou social possam transformar suas vidas. A parceria
já beneficiou cerca de 190 participantes do IRS com bolsas de estudo integral,
sendo destes 58 formandos. No segundo semestre de 2019, seis egressos do IRS
celebraram a conclusão do curso Master nas formaturas da Sociedade Brasileira
de Cultura Inglesa. Este momento marca uma importante conquista na carreira
destes jovens.

Desenvolvendo Talentos I - João Paulo Moraes Martins Kapps
Desenvolvendo Talentos II - João Pedro Oliveira de Souza
Desenvolvendo Talentos Ensino Médio - Rodrigo Freires dos Santos

5ª Copa Mangahigh

Participantes medalhistas da 5ª Copa de Matemática Mangahigh.
David Miguel dos Santos Moreira - Medalha de Bronze
João Vitor Pereira da Costa - Medalha de Prata
Maria Eduarda Pereira da Costa - Medalha de Bronze
Rodrigo Freires dos Santos - Medalha de Bronze

Medalhistas da Olimpíada Brasileira de Robótica
Participantes medalhistas na modalidade teórica.

André Sakamoto Fernandez - Medalha de Prata
Davi Raposo Ferreira - Medalha de Prata
José Antonio Ferreira de Lima - Medalha de Bronze
Manoela Bento Ramos Carneiro - Medalha de Ouro
Mariana Vaz da Silva - Medalha de Ouro

IRS promove o evento Mostra de Talentos

Projeto “A Cidade de Tuhu”

Cerimônia de Formatura do Programa Desenvolvendo Talentos 2019.

IRS realiza Desafio de Projeto Brasil de Tuhu
Robótica com empresas realiza apresentação no
Instituto
parceiras

Wilson Sons recebe o Desafio de Robótica IRS.

O Desafio de Robótica é uma iniciativa
do Instituto que visa propiciar a interação
entre beneficiários do IRS e profissionais
de empresas a partir de uma experiência
lúdica e focada na troca de conhecimento.
No segundo semestre de 2019, os
jovens do IRS estiveram no desafio para
compartilhar seus conhecimentos sobre
robótica e apoiar a resolução das tarefas
durante a atividade, praticando o conceito
de voluntariado reverso com as empresas
parceiras Wilson Sons, Servenco e Zona
Sul. A ação propicia a imersão no universo
da robótica educacional por meio da
resolução de desafios e da interface
com os jovens do Instituto. Desta forma,
com o apoio dos participantes do IRS, os
colaboradores das empresas montaram
um protótipo de robô e aprenderam como
fazer uma programação simples.

Participantes atentos durante apresentação.

O Instituto recebeu, no dia 17 de outubro,
a visita do Projeto Brasil de Tuhu, que há
mais de 10 anos trabalha para ampliar e
fortalecer a educação musical em todo
o Brasil. As ações são inspiradas no Guia
Prático do maestro Heitor Villa-Lobos, que
percorreu o país documentando cantigas
populares ainda nos anos 30 e tinha
como sonho ver um Brasil musicalizado. O
programa já percorreu mais de 220 escolas
públicas e instituições de 40 cidades de 13
estados brasileiros, realizando concertos
didáticos, oferecendo recursos e conteúdo
para atividades para mais de 40 mil
crianças. O Brasil de Tuhu é apoiado pela
Wilson Sons através da Lei de Incentivo à
Cultura. Foi uma manhã inesquecível para
os nossos participantes e colaboradores.
Os nossos agradecimentos a toda equipe
envolvida no projeto!

Doar Fashion contempla IRS com doação

O Doar Fashion, evento de moda 100% beneficente, no qual toda a renda
arrecadada é revertida integralmente para as instituições beneficiadas e apoia o
IRS desde 2013, ocorreu nos dias 21 e 22 de outubro, no Salão Nobre do Jockey
Clube. Na ocasião, representantes das áreas de Desenvolvimento Institucional
e Gerência do IRS estiveram presentes como voluntárias no evento. A iniciativa
arrecadou, em 2019, aproximadamente R$950.000,00, que serão divididos
entre 28 instituições e o caixa Doar Fashion 2020. A doação revertida para o
IRS será investida nas Oficinas do Programa Desenvolvendo Talentos e apoiará
a transformação de vidas de mais de 358 crianças com Altas Habilidades/
Superdotação, provenientes de famílias de baixa renda do Rio de Janeiro.
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O IRS celebrou, em 19 de dezembro, a 2ª Formatura do Programa Desenvolvendo
Talentos. A data marcou o encerramento do segundo ciclo do principal programa
do Instituto, desde sua reformatação e 85 participantes encerraram as etapas I, II
ou Ensino Médio. Familiares, colaboradores e voluntários do IRS comemoraram a
conquista dos jovens na cerimônia que aconteceu no Ginásio da PUC-Rio, cedido
de forma pro bono pela universidade. O evento também contou com o apoio do
Clube de Flores, Sucos Life Mix, Cláudio Martins Gastronomia e as voluntárias Marcia
Raimundo, Adriana Ortega e Margarida Alves.

Convidados atentos na explicação dos participantes

Parte dos jovens premiados com Equipe IRS.

Participantes atuando no projeto “Jogos Robóticos”.

A Mostra de Talentos aconteceu no
IRS no dia 09 de dezembro e marcou
o encerramento das atividades das
Oficinas no ano de 2019. As oficinas
de Criação e Codificação apresentaram “A Cidade de Tuhu”, inspirado
no maestro Heitor Villa-Lobos e no
projeto “Brasil de Tuhu” que há mais
de 10 anos trabalha para ampliar e
fortalecer a educação musical em
todo o Brasil. Os participantes da Oficina de Desenvolvimento Expressivo
apresentaram peças com o tema “A
Evolução da Comunicação”, desdobrando-se no avanço dos meios de
comunicação e na importância da linguagem. A Oficina de Xadrez apresentou o projeto “Descobrindo o Xadrez”
e as Oficinas de Empreendedorismo
e Desenvolvimento Positivo criaram
o “Escape Room – 18 meses”, jogo
imersivo que teve a sustentabilidade
como foco. As Oficinas de Robótica
apresentaram projetos como “Jogos
Robóticos – Corrida de Carros Autônomos”, “Motor Ecológico”, entre
outros. O evento contou ainda com
exposição de projetos das Oficinas
de Codificação, Empreendedorismo e
Desenho. A Oficina de Jornal estava
ativa no evento com uma redação e
os participantes estavam atentos na

cobertura para o Jornal IRS. Além disso, a Oficina de Jornal apresentou um
mural das edições antigas e distribuiu
o livreto “Poesia: Palavras ao Vento”
recheado de poemas escritos pelos
participantes das Oficinas de Criação
e Jornal. A Psicóloga Raquel Giannini
e a Assistente Social Flávia Goober,
da equipe do Instituto, apresentaram as palestras “Habilidades Socioemocionais e os Superdotados” e “A
Importância da Família no Desenvolvimento do Potencial dos Filhos”. O
Instituto homenageou os resultados
do Bom Leitor, tradicional premiação
para os participantes da Oficina de
Criação que se destacam pela quantidade de livros lidos no ano; Best Students, jovens com as maiores médias
semestrais no curso de Inglês da Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa
(SBCI); Conclusão do curso de inglês
na SBCI; Participantes destaques dos
Programas Desenvolvendo Talentos
I, II e Ensino Médio; Medalhistas da
5ª Copa Mangahigh e Medalhistas da
Olimpíada Brasileira de Robótica na
modalidade teórica. O IRS aproveitou
a ocasião para homenagear os voluntários que dedicam seu tempo para
a causa das Altas Habilidades/Superdotação.

IRS celebra Dia das Crianças com passeio ao Espaço
Cultural da Marinha

O IRS foi convidado à participar do evento “Pequeno
Marinheiro”, realizado pela Diretoria do Patrimônio Histórico
e Documentação da Marinha (DPHDM), em parceria com o
Departamento Cultural do Abrigo do Marinheiro (DCAMN),
para celebrar o Dia das Crianças. Na ação, os participantes
do IRS engajaram-se em diversas atrações: brinquedos
infláveis, jogos infantis, distribuição de lanches, balões e gibis
e visitaram o Navio-Museu Bauru e o Submarino-Museu
Riachuelo. A comemoração recebeu cerca de 1.900 pessoas
nos equipamentos culturais da Marinha do Brasil.
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Instituto Rogerio Steinberg celebra
Formatura do Programa Desenvolvendo
Talentos 2019

3.

Foto: Isabella Bernat

foto: Paulo Rodrigues

2º semestre 2019

Grupo Fleury oferece exames gratuitos para mães de
participantes do IRS em celebração ao Outubro Rosa

No mês de outubro é celebrado o Outubro Rosa, movimento mundial que tem como
objetivo estimular a luta contra o câncer de mama e seu diagnóstico precoce. Para
promover a conscientização sobre essa doença, considerada a forma mais comum
entre as mulheres e o segundo tipo com maior incidência no mundo, o IRS e o Grupo
Fleury ofereceram para as responsáveis de participantes do Programa Desenvolvendo
Talentos do Instituto exames gratuitos. A ação chamada Domingo Rosa, promovida e
realizada pela Clínica Felippe Mattoso e pelo Labs a+, contemplou 15 mulheres que
realizaram ao todo 30 exames de ecocardiograma, mamografia, ultrassom de mamas,
ultrassom geral e ressonância de mama.

Informativo do Instituto Rogerio Steinberg
www.irs.org.br

IRS é contemplado pelo Criança Esperança 2019

Instituto fortalece parceria com Wilson Sons
Fotos: Isabella Bernat

Foto: Isabella Bernat
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Visita do Ensino Médio à sede da empresa.

N

Participantes e Equipe do IRS com Fernanda Torres, mobilizadora do CRIESP, no momento de anúncio do apoio.

Foto: Isabella Bernat

o dia 15 de agosto, a mobilizadora da campanha do Criança Esperança Fernanda Torres
visitou a sede do Instituto e, na ocasião, contou para os participantes e colaboradores
presentes que o IRS estava entre as ONGs selecionadas pelo edital. A conquista foi
transmitida no Encontro com Fátima Bernardes no mês de agosto. O projeto “Codificação e
Robótica – Uma Visão Para o Futuro”, que será apoiado pelo Criança Esperança em 2020, tem
como finalidade ampliar o conhecimento em ciência, tecnologia, computação, engenharia, arte
e matemática e capacitar em linguagens de programação 100 crianças e jovens superdotados
de famílias de baixa renda, participantes do Programa Desenvolvendo Talentos do IRS.

Participantes do IRS concluem curso de Programação
WEB - SENAC oferecido pelo Projeto BNY Mellon

Reunião sobre o Plano de Segurança.

esde 2016, o Instituto Rogerio
Steinberg - IRS e a Wilson Sons, o
maior operador integrado de serviços portuários, marítimos e logísticos do
Brasil, realizam ações em conjunto através
do engajamento de profissionais da empresa com a equipe e beneficiários do Instituto em atividades de voluntariado corporativo. Em 2019, o IRS e a Wilson Sons
colaboraram em diferentes momentos, ao
longo do ano. No mês de junho, os jovens
do Programa Desenvolvendo Talentos Ensino Médio foram convidados para uma visita à sede da Wilson Sons, no Centro do Rio
de Janeiro, e puderam assistir a palestras
de executivos de negócios da Companhia.
Em agosto, colaboradores da Wilson Sons
participaram no IRS da Academia Literária,
atividade inspirada na Academia Brasileira
de Letras desenvolvida na Oficina de Criação, e doaram livros para a biblioteca da

Doação de Livros e Academia Literária.

Instituição. Em setembro, o IRS esteve na
sede da Companhia para oferecer o seu
tradicional Desafio de Robótica na realização da 1ª Semana de Responsabilidade
da Wilson Sons. Ao longo do ano, a área
de Segurança, Meio Ambiente e Saúde
da Wilson Sons elaborou um Plano de Segurança para o IRS, que tem por objetivo
estabelecer os procedimentos e rotinas
necessárias para prevenção de riscos que
possam gerar situações de emergência,
assim como definir as ações coordenadas
a serem seguidas nos casos emergenciais,
que possam ocorrer nas instalações do
Instituto. O IRS agradece à Wilson Sons
por todo o comprometimento e reitera o
quanto o apoio da Companhia é fundamental para fortalecer a missão do IRS de
despertar e desenvolver talentos de crianças e jovens superdotados de baixa renda
do município do Rio de Janeiro.

Foto: Isabella Bernat

Dell realiza programa de voluntariado “Jovem Cientista
de Dados” no Instituto e promove visita a sua sede

Parte dos participantes contemplados pelo Projeto.

C

om o apoio do United Way WorldWide em nome do BNY Mellon, o IRS
concluiu o curso de Programação WEB oferecido pelo SENAC para 20
beneficiários, que participam do Projeto “Desenvolvendo Talentos para o
Futuro”. O curso preparou o jovem para desenvolver websites responsivos
utilizando HTML5 com CSS3 e sistemas de grids flexíveis, de acordo com
as melhores práticas de mercado. O objetivo desta parceria é desenvolver
as competências técnicas que permitam a criação de projetos inovadores
amparados pela tecnologia e contextualizados a realidade dos jovens.

IRS recebe doação da IBM

Em setembro, o Instituto recebeu um subsídio monetário da IBM, concedido em
reconhecimento ao serviço voluntário de profissionais da empresa. As doações do
Programa “IBM Volunteers” da IBM são baseadas em solicitações de funcionários
ou aposentados que têm um histórico de atividade e envolvimento contínuo com
instituições/organizaçõe não governamentais. O IRS agradece à IBM pela parceria!

Apoio do Zona Sul fortalece o Programa Desenvolvendo
Talentos

Desde 2017, o Supermercado Zona Sul apoia o IRS com lanches diários. Em 2018
e 2019, aproximadamente 735 kits de lanches foram distribuídos, por semana,
para os participantes atendidos. Cada criança recebe, diariamente, uma unidade
de suco de fruta, barra de cereal, biscoito salgado, fruta e queijo cremoso. Para
2020, o apoio do Zona Sul com lanches foi renovado, selando o compromisso de
Responsabilidade do Zona Sul em apoio ao IRS. Acreditamos que a boa alimentação
é fundamental para um bom processo de ensino-aprendizagem.

E

Equipe Dell e participantes envolvidos no Projeto.

m novembro, o IRS, em conjunto com
a Dell, deu início ao projeto piloto do
Programa de Voluntariado “Jovem
Cientista de Dados”, cujo objetivo é ensinar o
básico da ciência de dados aos beneficiários
do Instituto, e a partir desta experiência,
desenvolver um projeto maior no ano de
2020. A ação aconteceu em três encontros
(22/11, 29/11 e 06/12) na sede do IRS e
da Dell, localizada no Parque Tecnológico
do Fundão-RJ. Nos encontros, o time de
pesquisadores da Dell compartilhou com
os jovens temas como: “A importância da

Participantes e profissionais voluntários durante o Programa.

ciência e o método científico”; “Os dados
na ciência - a evidência”; “O cientista de
dados e o “ciclo de dados” (limpeza sem
fim)”; “O cuidado com os dados: tendência,
variação e mentira” e “O que aconteceu:
“Business Intelligence” X previsão (Machine
Learning)”, além de exercícios práticos
sobre o aumento do nível do mar. O IRS
agradece pela oportunidade de realizar este
projeto com a Dell e reitera a importância
de trabalhar com os jovens temas que
envolvam as profissões do futuro, como é o
caso da ciência de dados.

Instituto conquista certificação do Programa
VOA da Cervejaria AMBEV

O IRS esteve em São Paulo, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, representado pela Gerente
Executiva Rosangela Cabral e pela Analista de Desenvolvimento Institucional – Mobilização
de Recursos Luciana Moreira, para a conclusão do Programa VOA 2019, promovido pela
Cervejaria AMBEV. O evento do dia 22 reuniu as ONGs participantes e garantiu ao Instituto
o Certificado de Conclusão do Programa, focado em mentoria e capacitação em gestão. Nos
dias 23 e 24, o IRS participou do evento Virada da Virada, que tinha como objetivo revirar a
percepção do voluntariado e trazer para a roda debates importantes em uma programação
intensa com palestras, shows, exposições e feiras. Além disso, a programação contou com
exposição imersiva e uma feira de 80 ONGs de todo o Brasil, incluindo o IRS.

