Julia e Ester com Sonia Simão,
Coordenadora Pedagógica do IRS, e
Cristina
Conforto,
Director
of
Advancement da EARJ.

-Interface institucional com a Escola Americana do Rio de Janeiro
(EARJ o que permitiu ao IRS indicar 6 beneficiários para o 1º processo
seletivo de bolsas e outros 5 participantes para o 2º processo
seletivo de bolsas da EARJ, considerando para a indicação critérios
como faixa etária, desempenho e frequência escolar e nas atividades
no Instituto, além do conhecimento no idioma inglês. Os processos
seletivos da escola foram todo em inglês e incluíram envio de vídeo
por cada participante, provas de inglês, matemática e ciências e
entrevista. Entre os indicados, Ester Caroline Cardoso Alves e Julia
Gabriela Faria Carrera foram aprovadas no 1º processo em agosto, e
Arthur no 2º processo em dezembro, iniciaram a formação no EA
Scholar program em agosto de 2019 e fevereiro de 2020
respectivamente. Esta conquista reforça o principal objetivo do
Instituto de propiciar oportunidades e desenvolver talentos para que
seus participantes alcancem um salto educacional, ingressando em
escolas de excelência;

-Concluída, em 30 de julho, a execução do projeto “Desenvolvimento de Habilidades para a Base da
Pirâmide”, apoiado pela Motorola Solutions Foundation (MSF) com a doação do valor de R$ 58.800,00.
O projeto, que foi aprovado no Grant Program 2018 da MSF em 31 de outubro de 2018, beneficiou
100 crianças e adolescentes, sendo 50 participantes do Programa Desenvolvendo Talentos I e os outros
50, do Programa Desenvolvendo Talentos II;

Da esq. para dir.:1. Participante na Oficina de Criação, 2. Oficina de Codificação e 3. e 4. Torneio de Xadrez, 5. Oficina de
Empreendedorismo; e 6. e 7. Oficina de Robótica, atividades do Projeto “Desenvolvimento de Habilidades para a Base da
Pirâmide”

-Concluída, em 09 de dezembro, a execução do projeto “Desenvolvendo Talentos para o Futuro”,
apoiado com a doação de R$ 146.400,00 pela empresa BNY Mellon, o que propiciou o atendimento de
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30 adolescentes do ensino médio. O último relatório de prestação de contas será apresentado em 31
de março de 2020;

Oficina de Programação com Arduino e Programação WEB executada pelo SENAC para atender 22 beneficiários do Projeto
“Desenvolvendo Talentos para o Futuro”, apoiado pelo BNY Mellon em 2019.

-Execução de projeto piloto do Programa de Voluntariado “Jovem Cientista de Dados” em conjunto
com a Dell com o objetivo de 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;

Da esq. para dir.:1. Equipe Dell e participantes envolvidos no Projeto na sede da Dell no Parque Tecnológico do Fundão – RJ.;
2. Participantes e profissionais voluntários durante o Programa no IRS.

-Aprovação do Instituto para participar do Programa VOA 2019, programa voluntário de mentoria em
gestão da Cervejaria Ambev. Ao participar da iniciativa em 2019, o Instituto recebeu um curso em
gestão ministrado por funcionários da Cervejaria Ambev, que se voluntariaram, contribuindo com
mentoria personalizada para apoiar no desenvolvimento e ampliação do impacto do Instituto na
sociedade;
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Em 22 de novembro, o Instituto esteve em São Paulo, representado pela Gerente Executiva Rosangela
Cabral e pela Analista de Desenvolvimento Institucional – Mobilização de Recursos Luciana Moreira,
para o evento de conclusão do Programa VOA 2019, que reuniu todas ONGs participantes. No evento,
o Instituto recebeu o Certificado de Conclusão do Programa;

Da esq. para dir.: Equipe IRS na abertura do Programa VOA, com o presidente da Cervejaria Ambev em maio de 2019,
Bernardo Pinto Paiva e, também, em novembro no encerramento da iniciativa.

-Continuidade da parceria com a Motorola Solutions Foundation (MSF) com a aprovação, em 19 de
setembro, do projeto “Desenvolvimento de Habilidades para a Base da Pirâmide” no Grant Program
2019 da MSF que resultou na doação de R$ 125.100,00 para execução do projeto em 2020. O projeto,
que recebeu o apoio da MSF pelo segundo ano consecutivo, irá beneficiar 100 crianças e adolescentes,
sendo 50 participantes do Programa Desenvolvendo Talentos I e os outros 50, do Programa
Desenvolvendo Talentos II;
-Aprovação no Edital Criança Esperança 2019 (Unesco) do Projeto “Codificação e Robótica – Uma Visão
Para o Futuro” para executá-lo em 2020. O projeto tem como finalidade ampliar os conhecimentos em
ciência, tecnologia, computação, engenharia, artes 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;
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De cima para baixo: 1. Participantes e Equipe do IRS com Fernanda Torres, mobilizadora do Criança Esperança, no momento
do anúncio do apoio do Criança Esperança para o projeto “Codificação e Robótica – Uma Visão Para o Futuro”; 2. Fernanda
Torres e participantes do Instituto.

-Renovada pelo IRS a certificação de equivalência a uma instituição de caridade pública dos EUA junto
ao NGO Source. Esta certificação de determinação de equivalência é válida até 31 de dezembro de
2020;

Documento do NGO Source que certifica o IRS como equivalente a uma organização de caridade dos EUA
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-Renovado o apoio do Doar Fashion ao IRS com a doação de R$ 35.000,00 do total angariado pela 9º
edição do evento em 2019. Este recurso propiciará ao IRS oferecer em 2020, formação em
programação com Arduíno e Programação WEB pelo SENAC para jovens superdotados e socialmente
vulneráveis do Programa Desenvolvendo Talentos Ensino Médio;
-Obtido apoio da Wilson Sons e do Zona Sul para a participação dos beneficiários do IRS do Programa
Desenvolvendo Talentos II na etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica 2019 que ocorreu
em 22 de setembro. Este apoio viabilizou o transporte e alimentação dos beneficiários no dia da
competição;
-Executivo da empresa Cyberlabs renovou até dezembro de 2019 com o IRS a permissão de cessão de
uso de impressora 3D. Com o equipamento e um treinamento realizado pela Cyberlabs com
profissionais do IRS sobre como utilizá-lo, o IRS pode incluir esta ferramenta e tecnologia nas Oficinas
de Codificação e Robótica em 2019.

-Acompanhamento de Parcerias:
-Grupo Servenco - Aprovação pelo conselho e pelo principal mantenedor das ações referentes à
captação de recursos retratadas no plano de ação 2019, confirmando a permanência do apoio do
mantenedor ao IRS em 2020;
-Zona Sul - O Supermercado Zona Sul fez doação diária de kits lanches para o IRS, destinada a atender
beneficiários do Instituto entre fevereiro e dezembro de 2019. A iniciativa representou a doação de
720 kits lanches por semana, totalizando uma doação in-kind (produtos) no valor de R$ 60.683,93
durante o período;
-Participação em Eventos para fortalecimento em rede das ações sociais: Assembleias do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA-Rio); Reuniões do Conselho Empresarial
de Responsabilidade Social da FIRJAN.
-4ª Edição do Dia das Boas Ações em 07 de abril no Parque Garota de Ipanema, Arpoador, Rio de
Janeiro com estande do IRS e a atividade enxadrezando;

Da esq. para dir.: 1. Estande IRS no evento Dia das Boas Ações; 2. Atividade enxadrezando durante o evento.
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- TEDxRio Vida em Foco – Futuro da Saúde em 05 de julho;

Da esq. para dir.: 1. Equipe IRS no evento TEDxRio; 2. Palestrantes e responsáveis pelo TEDxRio.

-Evento 3° Prata da Casa 2019 do Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial - CBVE em 11 de
setembro. O encontro reuniu grandes instituições para abordar o temo do voluntariado em rede no
setor óleo e gás e seu impacto coletivo, tendo o Projeto Trilha Empreendedora como case de sucesso;

Evento 3ª Prata da Casa do CBVE em 11 de setembro.

-Apoio a 9ª edição do Doar Fashion em 20, 21 e 22 outubro com a participação da Gerente Executiva
e a equipe de Desenvolvimento Institucional do IRS em ações relacionadas a sua realização antes e
durante o evento, além de intermediar a doação de peças de roupas novas da marca Afghan para o
evento. Conforme já pontuado, o Doar Fashion, que tem o IRS entre as suas organizações beneficiadas
desde 2012, destinou em 2019 o valor de R$ 35.000,00 para o Instituto;
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O Diretor Presidente, Marcio Vieira, a Gerente Executiva, Rosangela Cabral e equipe IRS recebem representantes
Doar Fashion e Afghan para formalizar a entrega das doações de roupas da marca para a 9ª edição do evento.

Da esp. para dir: 1. Isabella Bernat, da equipe de Desenvolvimento Institucional do IRS com o time de voluntárias do
Doar Fashion durante ação de qualificação de doações. 2. A Gerente Executiva do IRS, Rosangela Cabral, e Luciana
Moreira, da equipe de Desenvolvimento Institucional, durante a 9ª edição do Doar Fashion no Jockey Club.

-Participação no Festival de Voluntariado VIRADA DA VIRADA em 23 e 24 de novembro. Ação vinculada
a participação do IRS no Programa VOA 2019;
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Festival de Voluntariado – VIRADA DA VIRADA.

-Egrégora Social – apresentação de resultados do Instituto da Criança em 05 de dezembro.

- Ações vinculada a Padrinhos (Pessoa Física):
-Atualização do cadastro do IRS na plataforma Benevity, utilizada por doador do IRS para nos beneficiar
pelo programa de equiparação de doação da Google;
-Distribuição do folder para captar recursos no evento NASA SCIENCE DAYS em 16 e 17 de março;
-Roda de Leitura em abril, ação vincula a iniciativa da Atados - Dia das Boas Ações com as pessoas
físicas que se inscreveram pelo site da iniciativa;
-Envio de Newsletter bimestral e convite para os eventos do IRS a cada semestre (IRS Tech e Mostra
de Talentos) para os padrinhos de forma online, além do envio das 5 edições do Jornal IRS, distribuídos
pelo correio;
-Cartas personalizadas encaminhadas com o Jornal IRS, Encarte Institucional e calendário, em janeiro
de 2019, para cada padrinho.
- Voluntariado Corporativo – fortalecimento de parcerias e fomento a captação pessoa física com
apoio empresarial:
-Programa de Voluntariado da IBM Brasil - O programa Technology Leadership Council (TLC) da IBM
ofereceu palestra sobre a temática Big Data para os participantes do ensino médio e colaboradores do
IRS em 29 de abril. Em setembro, o Instituto recebeu da IBM um subsídio monetário no valor de R$
8.336,00, 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/organizações não governamentais;
-Programa Criando Laços da Wilson Sons – O Instituto Rogerio Steinberg e a Wilson Sons com seu
programa de voluntariado, Criando Laços, realizaram em 2019 ações em conjunto através do
engajamento de profissionais da empresa com a equipe e beneficiários do Instituto em atividades de
voluntariado corporativo. 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.

Da esq. para dir.: 1. Palestra na Wilsons Sons (WS) para os participantes do ensino médio; 2. Academia Literária no IRS com
funcionários da WS; 3. Equipe IRS e WS no planejamento do Plano de Segurança IRS.
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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 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;
-Realização do “Desafio de Robótica IRS” com a proposta de fortalecer e fidelizar empresas parceiras
ao propiciar uma interação entre os colaboradores das mesmas e participantes do IRS a partir de uma
experiência lúdica e focada na troca de conhecimento, tendo como conceito uma lógica de
voluntariado reverso. O Desafio aconteceu com as empresas Zona Sul (22/05 e 28/08), Wilson Sons
(25/09), e a mantenedora, Grupo Servenco (02/12 e 04/12).

Da esq. para dir.: 1. Desafio de Robótica com o Zona Sul na empresa; 2. Desafio de Robótica com a Wilson Sons na empresa.

Da esq. para dir.: 1. e 2. Desafio de Robótica com o Grupo Servenco no IRS.

- Valores Mobilizados:
-Valor total captado em 2019: R$ 2.422.688,81
Doação Pessoa Jurídica: R$ 2.063.804,70
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Sociedade de Incorporações e Participações Sincorpa LTDA – R$ 1.747.487,81
United Way Worldwide (em nome do BNY Mellon) – R$ 146.400,00
Motorola Solutions Foundation – R$ 125.100,00
Doar Fashion por meio do Instituto PHI – Philantropia Inteligente – R$ 29.000,00
IBM Brasil – R$ 8.336,00
Programa Equiparação de Doação Google – R$ R$ 6.131,99
Supermercados Zona Sul S/A – R$ 564,20
YourCause LCC: R$ 784,70
Doações Pessoa Física: R$ 24.481,93
Doações Eventos: R$ 5.760,00
Vitrine Social – R$ 2.680,00
BAZAR IRS – R$ 3.080,00
Doações In-Kind (produtos e serviços): R$ 328.642,18
Profissionais Servenco – Voluntariado corporativo – R$ 235.209,09
Supermercados Zona Sul S/A – Doação dos itens para os kits lanches – R$ 60.683,93
Binah Auditores Independentes – Auditoria Financeira 2017 – R$ 9.500,00.
Voluntários IRS – Atuação nas oficinas do IRS – R$ 23.249,16

RECONHECIMENTOS
-Prêmio Lions Humanitário Ai 2001/2002, conferido pela Associação Internacional de Lions Clubes. Distrito
LC-1 em 28 de Junho de 2002;
-Prêmio Destaque Obra Social/2002 - Prêmio Master Imobiliário - ADEMI RJ em Dezembro de 2002;
-Diploma Honra ao Mérito, concedido pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de
Janeiro, Comissão dos Direitos e Assistência Judiciária, em comemoração ao Dia Internacional dos Direitos
Humanos em 07 de Dezembro de 2004;
-Prêmio CBIC 2005 - Conferido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção em 17 de Agosto de
2005;
-Prêmio Destaque Obra Social/2006 - Prêmio Master Imobiliário - ADEMI RJ em Dezembro de 2006;
-Selo Organização Parceira – RioVoluntário em Dezembro de 2006;
-Diploma de Responsabilidade Social - Finalista do Prêmio da Associação de Imprensa da Barra – 2008;
-Prêmio de Responsabilidade Social Carlo Fernando de Carvalho, da Associação de Imprensa da Barra,
reconhecendo o Instituto Rogerio Steinberg pela sua relevância do trabalho social em maio de 2011;
-World Council for Gifted and Talented Children – WCGTC – 2011;
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-4° Festival Internacional Pequeno Cineasta, Novembro de 2014. O IRS foi escolhido para ser a instituição
social homenageada pelo evento internacional;
-Prêmio Maria Helena Novaes, Novembro 2014. Reconhecimento recebido pelo artigo “Desenvolvendo
Talentos, Transformando Vidas: O Atendimento aos superdotados realizado pelo Instituto Rogerio
Steinberg”, no ConBraSD pelo destaque entre os melhores artigos apresentados na modalidade de
Comunicação Oral;
-Prêmio Lions de Educação que homenageia profissionais/instituições que se destacam em sua
comunidade – Setembro 2015.

EQUIPE
Diretoria Executiva
Diretor Presidente: Marcio Vieira
Diretor Vice-presidente: Izaquiel Gielman
Presidentes de Honra: Clara P. Steinberg (in memoriam) e Jacob Steinberg (in memoriam)
Conselho Deliberativo
Presidente: Ana Raquel Hermolin
Vice-presidente: Mariana Carvalho
Membros titulares e suplentes: Abrahão Hirszman, Aik Silviano Brandão, Alan Gurfinkel Haratz, Antonio
Duarte Carvalho de Castro, Fabio Messer, Marcia Svartman, Maria Luiza Canedo Queiroz, Marcio Matta,
Milton de Carvalho Cabral, Paulo Cesar Kullock
Comissão de Talentos e Profissionalização (até 26/07/2019)
Cristina Delou, Fany Malin Tchaicovsky, Izaquiel Gielman, José Pinto Monteiro, Marcos Jardim Freire,
Marcio Vieira, Maria Antonia Malajovich, Sulamis Dain, Tomas Zinner.
Comitê Gestor Estratégico
Izaquiel Gielman, Marcio Vieira, Rosangela Cabral
Equipe Executiva, Administrativa e Técnica
-Gerente Executiva: Rosangela Jesus Pereira Cabral
-Assistente Social: Flávia Goober Rodrigues Lopes
-Coordenadora de Projetos: Alda Maria Sousa Santos
-Coordenadora Pedagógica: Sonia Noemi Klavin Simão
-Coordenador de Informática Educativa: José Walter Farias
-Assistente Pedagógica: Marta Cristina Pimenta da Silva
-Assistente Pedagógica: Michelle Felix da Silva Pereira (até 15/02/2019)
-Assistente Pedagógica: Aline Rodrigues da Silva
-Assistente Pedagógica: Thaianne dos Santos Roza
-Analista Pleno de Desenvolvimento Institucional (Comunicação): Ana Maria Sbardella da Rocha e Silva
(até 23/07/2019)
-Analista Senior de Desenvolvimento Institucional (Mobilização de Recursos): Luciana Franco Moreira
- Analista Junior de Desenvolvimento Institucional (Comunicação): Isabella Bernat Ribeiro
-Psicóloga: Raquel Lutterbach Ferreira Giannini
-Editora de Jornal: Rosa Cass
-Secretária: Sandra Lúcia Mendonça dos Santos
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-Auxiliar de escritório: Jonathan Victor Torrelio Gusmann
-Faxineiro: Carlos Vinicius Guimarães Rogério
-Faxineira: Marta Miriam Aparecida de Oliveira
Equipe de Colaboradores:
10 professores / recreadores
02 Analistas de Informática Educativa
04 voluntários
06 estagiários
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