EVENTOS
O IRS, buscando ser referência no campo das Altas Habilidades/Superdotação, promove eventos
institucionais, internos e externos para a disseminação do tema. A área de DI Comunicação apoia a
organização/logística/produção dos eventos, realizando a cobertura fotográfica, produção de peças
institucionais, divulgação e produção de relatórios pós-eventos. Em 2017, o uso do formulário de
pesquisa de satisfação foi fortalecido, servindo para medir o grau de aceitação dos participantes,
egressos, egressos e parceiros que frequentam os eventos e identificar as falhas e oportunidades de
melhoria em nossos processos.

Investimento: R$ 177.990,00
 TREINAMENTOS
-III Simpósio de Altas Habilidades (UFF)
-Educação 360
-Treinamento Primeiros Socorros no IRS
-Prevenção de acidentes do trabalho para designados da Cipa

 INSTITUCIONAIS
-IRS TECH (16/07/18)

Pelo terceiro ano consecutivo, o Instituto Rogerio Steinberg (IRS)
promoveu o IRS Tech. Com objetivo de apresentar os resultados
dos trabalhos das Oficinas no primeiro semestre de 2018, o
evento, realizado em 16 de julho na sede do IRS, apresentou
trabalhos produzidos pelos participantes, utilizando Inteligência
Artificial como tema principal. As Oficinas de Criação, Codificação,
Robótica, Jornal, Desenvolvimento Expressivo, Empreendedorismo
e Desenho exibiram projetos feitos com base no STEAM (do inglês,
Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), metodologia
aplicada e praticada durante as atividades do semestre.
Dando ênfase na integralidade das Oficinas, as apresentações
ilustraram o quanto o ano de 2018 rendeu e fortaleceu o
desenvolvimento dos jovens. Um dos destaques do dia foi a
palestra “Experiência do IRS no NASA Science Days”, na qual três
participantes do IRS relataram os desafios e aprendizados
alcançados com a participação deles, em março, no primeiro
evento da agência espacial americana no Rio de Janeiro.
O evento contou com a presença de 300 convidados, entre participantes, egressos, familiares e
parceiros e, para sua execução, contou com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da
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Criança e do Adolescente (CMDCA), no Projeto “Codificação e Robótica para a Base da
Pirâmide”, do Shopping Rio Design e da Servenco, mantenedora da Instituição.

- Exposição 20 anos IRS (22/11/18)

Para celebrar o aniversário do IRS, foi realizada uma
exposição para apresentar a história do IRS e casos de
sucesso, mostrando seus resultados em termos de
números de beneficiários, ferramentas e casos de
sucesso e sensibilizar os presentes quanto à necessidade
e formas de apoio ao IRS. Para isto, foi realizado um talk
com o tema “A educação transforma”, inspirado na frase
“Uma transformação social só acontece através da
educação” de Clara Steinberg, em sua homenagem. O
talk contou com a presença de Joana Félix (Química,
professora e cientista brasileira. Ganhadora de 82
prêmios na carreira, com destaque para o prêmio Kurt
Politizer de Tecnologia de "Pesquisadora do Ano" em
2014), Cláudia Marchi (Empresária, sócia da Degoothi
Consulting, chairperson do comitê de RH estratégico na
Amcham RJ. Passagens por universidades e escolas de
negócio renomadas como Harvard Business School e MIT em Boston USA, INSEAD em Fontainebleau,
França, Disney Institute USA, Coppead no e IBMEC, RJ /BR), Cristina Delou (Psicóloga, Doutora em
Educação, Prof.a Associado da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense,
Coordenadora dos Cursos de Mestrado Profissional Diversidade e Inclusão; e de Especialização
Educação Especial e Inclusiva), Ana Beatriz Cantuária (egressa do IRS e formada em Farmácia pela UFF)
e Thamyris Capela (egressa do IRS e formada em Administração pela PUC), com mediação de Joana
Nolasco, curadora de lifestyle do Rio Design Leblon. Após a roda de conversa, foi inaugurada a
exposição dos 20 anos do IRS com os seguintes quadros: O IRS na Robótica; o IRS na NASA; o IRS no
Xadrez; o IRS no exterior; o IRS na Matemática e o IRS no mercado de trabalho.
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-Mostra de Talentos (03/12/2018)

Com o tema Agenda 2030, a Mostra de Talentos
aconteceu no IRS dia 03 de dezembro e marcou o
encerramento das atividades das Oficinas em 2018.
O evento foi inspirado nos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável criados para erradicar
a pobreza, proteger o planeta e garantir que as
pessoas alcancem a paz e a prosperidade. As
oficinas de Criação e Codificação apresentaram
projetos sustentáveis e, em conjunto, os
participantes das Oficinas de Xadrez, Tecnologia
Musical
e
Desenvolvimento
Expressivo
apresentaram peças como “Sustentabilidade na
Escola”, “O Planeta pede socorro” e “Agenda 2030
no Tabuleiro”. O resultado do Projeto Ponte,
parceria do Colégio Liessin com o IRS, foi
apresentado: um site sobre diversidade e inclusão
feito em conjunto pelos jovens. O evento contou
ainda com exposição de projetos das Oficinas de Robótica, Codificação, Empreendedorismo e Desenho.
A Oficina de Jornal estava ativa no evento com uma redação e os participantes tomavam nota de todos
os detalhes para o Jornal IRS. 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) e a conclusão do curso de inglês na SBCI. O evento ocorreu com o
suporte da Mantenedora Servenco e apoio da United Way WorldWide em nome do BNY Mellon e do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

-Formatura IRS (10/12/2018)
O Instituto celebrou, em 10/12/18, a 1ª
Formatura IRS. A data marcou o encerramento do
primeiro ciclo desde a reformatação do Programa
Desenvolvendo Talentos e 53 participantes
enceraram 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 da
Panificadora Rio Lisboa, Panificadora Lagoa, Clube
de Flores, Sucos Life Mix, Cláudio Martins
Gastronomia, Eklo Water e Adriana Ortega.
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 EXTERNOS
- Como você vê o mundo – IVV e Instituto Nissan – 18 e 19 de setembro
O Instituto Rogerio Steinberg recebeu, nos dias 18 e 19
de setembro, o projeto "Como você vê o mundo?", em
parceria com os Institutos Ver e Viver e Nissan. Em
consultórios provisórios montados na sede do IRS,
participantes, egressos e colaboradores tiveram a
oportunidade de realizar consulta oftalmológica com
profissionais voluntários. Ao todo, 282 pessoas foram
atendidas de forma gratuita e, destas, 106 foram
diagnosticadas com necessidade do uso de óculos.
As doações foram entregues em uma festividade
promovida pelas três instituições no dia 09 de outubro
no auditório do IRS, e celebrou, também, o Dia Mundial
da Visão, comemorado em 11 de outubro.

-Doar Fashion - 15 e 16/10/2018

O IRS articulou, com o apoio do Rio Design Leblon, o evento
RD Talks // Moda & Responsabilidade Social e apoiou o
Doar Fashion em sua divulgação para imprensa. Além disso,
o IRS foi responsável por sugerir a captação de doações de
peças de lojistas para o bazar e captação de doações para a
Rifa Única, além da divulgação por Joana Nolasco nas mídias
do RDL.
As áreas de comunicação, mobilização e gerência
participaram como voluntárias do evento Doar Fashion, nos
dias 15 e 16 de outubro, no Salão Nobre do Jockey Clube.

-Desafio de Robótica IRS – agosto/setembro de 2018
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O Desafio de Robótica IRS, iniciativa do Instituto
para o Dia de Doar, promoveu uma ação de troca
entre participantes e as empresas parceiras
Wilson Sons, IBM e BNY Mellon e o programa de
voluntariado
Atados. Como
iniciativa
de
"voluntariado
reverso",
os
jovens
compartilharam o que aprendem na Oficina de
Robótica para os funcionários da Wilson Sons e
da IBM. Em agosto e setembro, os participantes
tiveram a oportunidade de promover a troca no
escritório da BNY Mellon.

- NASA Science Days – março de 2018

O IRS apresentou projeto de sustentabilidade em evento
da NASA
Em forma de maquete, o projeto produzido e apresentado
com muita propriedade pelos participantes da Oficina de
Robótica Caio Cesar, Lucas de Paula e João Sakamoto,
apresentava uma alternativa de geração de energia limpa
para comunidades e foi feito especialmente para o evento.
Na ocasião, os jovens e os colaboradores do IRS tiveram a
oportunidade de interagir com representantes oficiais da
NASA como o engenheiro Gabe Gabrielle e Jefferson
Michaelis, ambos diretores da área de Educação da NASA.

-RD Talks // Moda & Responsabilidade Social – setembro de 2018

O Instituto Rogerio Steinberg esteve, no dia 25/09, no evento
RD Talks: Moda & Responsabilidade Social, promovido pelo
shopping Rio Design Leblon (RDL). A roda de conversa, mediada
por Joana Nolasco, curadora de lifestyle do RDL, contou com a
presença da egressa do IRS Thamyris Capela e Rosangela Cabral
gerente executiva, com a fundadora do Doar Fashion Daniella
Martins, com a modelo e voluntária do Instituto Nacional de
Câncer (INCA) Daniela Sarahyba e com a paciente e também
voluntária do INCA Laura Ramos. Na ocasião, a egressa do IRS
narrou aos presentes sua trajetória pessoal, acadêmica e
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profissional, sobre sua infância em Costa Barros, a conquista da bolsa de 100% no curso de
Administração na PUC-Rio e sua carreira em empresas como Chevron e Lojas Americanas; e Rosangela
Cabral, destacou sobre a importância de parcerias como a do Doar Fashion. Ao final do evento, Daniella
Martins comentou "Juntos somos mais fortes".Doar Fashion, Rio Design e IRS: Uma parceria de força

MÍDIA
Em março de 2018, foram publicadas matérias nas mídias online da Veja Rio, G1 e Diário do Rio sobre o
evento NASA Science Days, em que citam a presença do IRS no evento.
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Em março de 2018, Clara Steinberg e o IRS são mencionados em matéria do O Globo sobre evento no
Rio Design.
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Em abril de 2018, o trabalho do IRS foi destaque em matéria publicada no site da AmCham Rio

TV ESCOLA
Em abril de 2018, o IRS foi destaque no programa Rede Escola, da TV Escola, em reportagem sobre
inclusão de crianças com Altas Habilidades/Superdotação.

https://www.youtube.com/watch?v=XK7Ug4TwXSM
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TV BRASIL
Em abril de 2018, a TV Brasil publicou uma reportagem sobre o aumento do número de pessoas que
fazem trabalho voluntário no Brasil. O Desafio de Robótica, promovido pelo IRS no Dia das Boas Ações,
foi destaque na matéria.

https://www.youtube.com/watch?v=aAwqgrc-Z4k

CANAL SAÚDE

https://www.youtube.com/watch?v=zbQjmWl39oM
Em agosto, foi publicada matéria no site da Márcia Peltier "Superdotados: nem sempre reconhecidos,
nem sempre visíveis". O artigo aborda o Dia Internacional da Superdotação, comemorado no dia 10 de
agosto, e propõe a reflexão para conhecermos e ajudarmos as crianças com talentos acima da média.
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Em novembro, foi ao ar um vídeo sobre o IRS no canal Guia da Jow, produzido por Joana Nolasco, com
a presença dos egressos Anielle Gonçalves e Gustavo Costa.

https://www.youtube.com/watch?v=wamuezgvu80
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Em novembro, Joana Nolasco, curadora de lifestyle do Rio Design Leblon escreveu para o site do RD
sobre o IRS.

5.2- DI MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS
A área de Desenvolvimento Institucional (DI) – Mobilização de Recursos, que existe no Instituto
Rogerio Steinberg (IRS) desde maio de 2011, visa contribuir com a missão do IRS de “Despertar e
Desenvolver Talentos para Transformar Vidas” ao trabalhar em prol de obter recursos monetários e
não monetários para a instituição. A área tem o propósito de buscar oportunidades para garantir a
sustentabilidade da organização no intuito de propiciar as condições necessárias à execução de sua
missão e visão.
Para realizar essa proposta, DI – Mobilização de Recursos tem como estratégia angariar recursos
junto a pessoas físicas e jurídicas, desenvolvendo ações contínuas como apoiar ações da gerência e do
comitê gestor, incluindo as que visam atender ao principal mantenedor; prospectar doações; elaborar
projetos que contemplem desde leis de incentivo (Lei Rouanet, Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA, entre outros) como editais de empresas e/ou fundações (nacionais e/ ou
internacionais); inscrever o IRS em prêmios; e estabelecer parcerias institucionais que representem a
disponibilização de recursos, bens ou serviços para o IRS, ou formação para seus colaboradores e
beneficiários. A gestão deste processo engloba, além da prospecção de recursos, o gerenciamento da
aplicação dos recursos obtidos com a posterior elaboração de relatórios de prestação de contas, e a
fidelização dos doadores, parceiros e financiadores conquistados.
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 Atividades
-Utilizar efetivamente as ferramentas de gestão e controle de oportunidades (painel de editais e
prêmios, pipeline e sumário).
-Identificar empresas/instituições para captação de recursos financeiros.
-Prospectar doações de pessoas físicas e jurídicas e apoiar as estratégias de fidelização.
-Potencializar a captação de recursos via Campanha Padrinhos.
-Definir o modelo de abordagem para cada potencial parceiro, realizando inclusive contatos, reuniões,
trocas de experiências e envio de propostas customizadas.
-Inscrever projetos do IRS em editais (empresas e/ ou fundações), seleções públicas, prêmios e
concursos.
-Divulgar para a equipe técnica oportunidades como editais, seleções públicas, prêmios e concursos
voltados à participação de facilitadores e beneficiários.
-Executar controle físico-financeiro de projetos, garantindo a correta prestação de contas.
-Buscar, sempre que possível, a renovação de parcerias.
-Apresentar resultados/prestação de contas obtidos com o investimento dos parceiros institucionais.
-Investigar oportunidades de enquadramento de projetos do IRS junto às Leis de Incentivo que estejam
no escopo da missão do IRS (ISS, CONANDA, FIA, Rouanet, CEDCA, FUNDEB).
-Mapear apoiadores institucionais e parceiros (atuais e perdidos).
-Assegurar a participação do IRS em Rede, articulando com outras instituições sociais.
-Apoiar a gerência e comitê gestor na elaboração de relatórios de prestação de contas para
apresentação junto ao conselho e ao principal mantenedor da instituição.
 Objetivos
-Pilar econômico: captar recursos para assegurar a sustentabilidade.
-Pilar social: fortalecer alianças institucionais para ampliar o posicionamento do IRS no intuito de
buscar garantir a sua visão que é ser reconhecido como referência em desenvolvimento de crianças e
jovens talentosos de famílias socialmente vulneráveis, oferecendo oportunidades que possam
transformá-los em profissionais de sucesso.
-Pilar comunicacional: apoiar a divulgação da causa IRS.
 Resultados Obtidos
-Inscrição de projetos do IRS em 15 oportunidades de mobilização de recursos entre editais e prêmios.
-Reuniões com as organizações Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP); Câmara de Comércio Americana AMCHAM RJ-ES; TedXRio; Projeto Tênis na Lagoa; Colégio Liessin; Instituto da Criança; Federação da
Indústria do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN (Programa SESI Matemática e projetos incentivados);
Ecopetrol; Cyberlabs; Parque Tecnológico da UFRJ; Agência do Bem; Instituto Nissan; Revistarias; BINAH
Auditores Independentes, Rio Design Leblon e Barra, e BNY Mellon, para apresentação da iniciativa,
prospecção de oportunidades de parceria e renovação de ações já em andamento para 2019.

Reunião com a Cyberlabs no IRS.

Reunião com a BINAH Auditores Independentes no IRS.
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-Ampliada a base de parceiros institucionais do IRS entre organizações nas esferas acadêmica,
empresarial, governamental e do terceiro setor por meio de reuniões realizadas ao longo de 2018 que
trabalharam oportunidades e geraram iniciativas para desenvolver os pilares da área de mobilização:
financeiro, social e comunicacional. Todos os contatos realizados em 2018 terão continuidade no
decorrer de 2019 para novas perspectivas e consolidação de parcerias.
-Estabelecida parceria com o Instituto Ver e Viver (IVV) que propiciou a identificação de necessidade de
óculos entre beneficiários e colaboradores do Instituto. A parceria teve como resultado o atendimento
em 18 e 19 setembro de 282 pessoas, sendo 255 beneficiários e 27 colaboradores para identificação da
necessidade de óculos. Ente os atendidos, foi identificado pelo IVV a necessidade de óculos para 86
crianças e adolescentes e 20 colaboradores, sendo que os óculos foram entregues em 09 de outubro.

Da esq. para dir.: Instituto Ver e Viver no IRS - 1. Dia da consulta dos participantes e colaboradores. 2, 3 e 4. Entrega dos
óculos.

-Estabelecida parceria com a Binah Auditores Independentes que se comprometeu em executar a
auditoria financeira do IRS para os anos de 2017 e 2018. Até o momento, foi realizada a auditoria de
2017 e a de 2018 acontecerá em 2019. Este serviço pro bono representa uma doação in-kind no valor
de R$ 9.500,00 para cada auditoria.

-Estabelecida parceria com o RevistariaS para vabilizar a divulgação e
visibilidade do produto digital, “BANCA IRS”, que propicia o acesso a
revistas de forma online e o apoio a causa da superdotação por meio da
assinatura paga mensal realizada na plataforma do RevistariaS.
O assinante tem conhecimento que parte do valor da assinatura será
destinado como doação para o IRS.
Reunião com o RevistariaS no IRS.

-Concluído em 01 de dezembro a execução do projeto “Codificação e Robótica para a Base da
Pirâmide” (valor de R$ 240.000,00), aprovado na chamada pública nº 001/2016 do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA-Rio (processo administrativo nº 08/002.868/2016),
objeto do Termo de Fomento (processo administrativo nº 08/004.415/2016) firmado com a Secretaria
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SMASDH da Prefeitura do município do Rio de
Janeiro.
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Da esq. para dir.:1. Visita ao Jardim Botânico. 2. Oficina de Robótica. 3. Oficina de Codificação. 4. Visita a Casa Rui Barbosa.

-Concluído em 03 de dezembro a execução do projeto “Desenvolvendo Talentos para o Futuro” (R$
126.400,00), apoiado pela empresa BNY Mellon que contemplou o atendimento de 30 adolescentes do
ensino médio. Em 17 de agosto, os participantes visitaram o BNY Mellon, tendo a oportunidade de
conhecer a área de atuação da empresa e sua proposta de responsabilidade social. O último relatório
de prestação de contas será apresentado em março de 2019.

Visita dos jovens do ensino médio do projeto “Desenvolvendo Talentos para o Futuro” a empresa apoiadora, BNY Mellon.

-Execução do projeto PONTE em parceira com Liessin. Iniciativa voltada a trabalhar as perspectivas do
empreendedorismo social e do exercício da cidadania junto a jovens entre 13 e 15 anos do 8º ano do
ensino fundamental das duas organizações no período de agosto a dezembro de 2018 por meio da
troca de conhecimentos e vivências e, também, da concepção e execução de ações em conjunto.

Da esq. para dir.: 1. Peça de divulgação do projeto PONTE. 2 Encontro dos participantes do projeto, jovens do IRS e Liessin, no
Instituto.

-Aprovação junto à Motorola Solutions Foundation em 31 de outubro do projeto “Desenvolvimento de
Habilidades para a Base da Pirâmide” (R$ 58.800,00) para execução em 2019 que irá beneficiar 100
crianças e adolescentes, sendo 50 participantes do Programa Desenvolvendo I e os outros 50, do
Programa Desenvolvendo II.
-Obtido pelo o 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 2019.
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Documento do NGO Source que certifica o IRS como equivalente a uma organização de caridade dos EUA.

-Patrocínio do evento de celebração dos 20 anos IRS pela Degoothi Consulting (R$ 2.000,00) que
aconteceu no dia 22 de novembro.

Celebração "20 anos IRS". Da esq. para dir.: Marcio Vieira (vice-presidente e diretor do IRS), Cristina Delou (Doutora em
Superdotação e conselheira do IRS), Cláudia Marchi (empresária da Degoothi), Joana D'arc Félix (Pesquisadora brasileira, PhD
em química), Izaquiel Gielman (presidente e diretor do IRS), Rosangela Cabral (gerente executiva do IRS), Ana Beatriz Cantuária
(Egressa do IRS, formada em Farmácia pela UFF) e Thamyris Capela (Egressa do IRS, formada em Administração pela PUC-Rio).

-Acompanhamento de Parcerias:
-Grupo Servenco - Aprovação pelo conselho e pelo principal mantenedor das ações referentes à
captação de recursos retratadas no plano de ação 2018, confirmando a permanência do apoio do
mantenedor ao IRS em 2019.
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-BNY Mellon - Aprovação junto à empresa BNY Mellon, no Brasil e nos EUA, da renovação de apoio ao
projeto “Desenvolvendo Talentos para o Futuro” (R$ 146.400,00) para execução em 2019 que irá
beneficiar 30 adolescentes do ensino médio com oficinas de Empreendedorismo, Matemática e
Robótica.
-Zona Sul - O Super Mercado Zona Sul fez doação diária de kits lanches para o IRS, destinada a atender
beneficiários do Instituto entre fevereiro e novembro de 2018 a partir da renovação do termo em 02 de
janeiro. A iniciativa representou a doação de 615 kits lanches por semana, totalizando uma doação inkind (produtos) no valor de R$ 67.644,89 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).

Da esquerda para a direita: 1. Posse da atual mesa diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
CMDCA-Rio na câmara dos vereadores em março de 2018. 2. Assembleia mensal do CMDCA-Rio com a apresentação dos
conselheiros presentes no encontro.

-Reuniões do Conselho Empresarial de Responsabilidade Social da FIRJAN.
-Encontro do Comitê de Recurso Humanos da Câmara de Comércio
Americana - AMCHAM RJ-ES em 18 de abril.
O IRS foi convidado para se apresentar aos associados do Comitê de
Recursos Humanos, abordando a temática “O propósito como
diferencial - entendendo a causa da superdotação”.

Encontro do Comitê de RH da AMCHAM RJ-ES.

-Congresso da Associação Brasileira de Recursos Humanos – ABRH-RJ em 16 de maio. O IRS foi
convidado para ministrar uma palestra no estande da FIRJAN no evento sobre a aplicação do SESI
Matemática em 2018 para os seus beneficiários.

Participação do IRS no Congresso da ABRH-RJ em 16 de maio com a apresentação do case do SESI Matemática no instituto.
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-4º Seminário People Connections da AMCHAM RJ-ES em 29 de junho.
O IRS compareceu como convidado da responsável pelo Comitê de
Recursos Humanos da AMCHAM RJ-ES, Claudia Marchi.

- Evento IBM & Extreme Digital Solutions no dia 24 de julho.

-Evento Family Day da IBM Brasil no dia 13 de agosto que teve como
proposta divulgar ações sociais para funcionários da empresa e seus
familiares.
O IRS participou com um estande e fez uma apresentação institucional para
os presentes.
Equipe IRS no Evento Family Day na IBM Brasil.

- Inauguração em 16 de agosto da sala de leitura do Rio Design Barra (RDB) com a doação de livros e a
realização de uma roda de leitura pela Oficina de Criação do IRS.

-Domingão do Liessin em 26 de agosto.
O IRS teve um estande no evento, apresentando suas ações
institucionais e a proposta do projeto PONTE em parceria com o
Liessin.

Equipe IRS no Domingão do Liessin.

-Fórum Social - Tendências e Inovação para Empresas da Atados em 20 de setembro.
-RD Talks no dia 25 de setembro com o tema “Moda & Responsabilidade Social” no Rio Design Leblon
(RDL). O encontro contou com o IRS e outras ações sociais, o INCA Voluntário e o Doar Fashion. Durante
o bate-papo, o IRS compartilhou sua atuação há 20 anos em prol da causa das Altas Habilidades/
Superdotação.

RD Talks “Moda & Responsabilidade Social” no Rio Design Leblon. Da esq. para dir.: 1. RD Talks. 2. Daniela Sarahyba
(modelo e voluntária do INCA - Instituto Nacional de Câncer), Joana Nolasco (curadora de lifestyle do RDL), Thamyres
Capella (egressa IRS), Laura Ramos (paciente e também voluntária do INCA), Rosangela Cabral (gerente executiva do
IRS), e Daniella Martins (fundadora do Doar Fashion).
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-Apoio ao evento Doar Fashion em 15 e 16 outubro do qual o IRS foi uma das organizações
beneficiárias;
-W Conference da AMCHAM RJ/ES na Casa FIRJAN em 26 de outubro que contou com a palestra
“Transformando vidas através da educação científica” da PhD em química, Joana Félix.
- 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.
-Produção de um folder voltado a apoiar a captação de recursos.
-Distribuição do folder para captar recursos no evento NASA SCIENCE DAYS em 10 e 11 de março.
-Desafio de Robótica IRS no dia 17 de abril vinculado a iniciativa da Atados - Dia das Boas Ações com
pessoas físicas, que se inscreveram pelo site da iniciativa.
-Envio de e-mail com carta assinada pelo presidente do IRS para o mailling de mobilização em 25 de
julho.
-Cadastro do IRS na página Doe com Paypal.
-Cartas personalizadas encaminhadas com o Jornal IRS, Encarte Institucional e calendário, em 04 de
janeiro de 2019, para cada padrinho.
- Voluntariado Corporativo – fortalecimento de parcerias e fomento a captação pessoa física com
apoio empresarial:
-Palestras para os colaboradores dos shoppings Rio Design Barra e Leblon.

Da esq. para dir.: 1. Palestra no Rio Design Leblon. 2. Palestra no Rio Design Barra.

-Programa de Voluntariado da IBM Brasil - O programa Technology Leadership Council (TLC) da IBM
ofereceu palestras para os participantes do ensino médio ao longo do segundo semestre de 2018,
abordando as temáticas de Desenvolvimento de Software (03/08), Inteligência Artificial (31/08) e
Tecnologia da Informação – Presente e Futuro (28/09). A iniciativa resultou, também, na doação de R$
8.296,40 em virtude do programa da empresa de converter horas dedicadas por funcionários com
ações de voluntariado em doação monetária para a organização social.

Palestra da IBM Brasil sobre “Desenvolvimento de Software” para os participantes do ensino médio.
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-Programa Criando Laços da Wilson Sons - O programa de voluntariado corporativo da empresa, o
Criando Laços, apoiou o Programa Desenvolvendo Talentos ao propiciar às crianças e adolescentes do
Instituto e seus responsáveis as visitas culturais ao Espaço Cultural da Marinha, passeio pela Baía de
Guanabarra e visita ao AquaRio por meio do apoio da Sociedade dos Amigos da Marinha do Estado do
Rio de Janeiro (Soamar-RIO).

De cima para baixo: 1.Visita ao AquaRio. 2. Visita ao Espaço Cultural da Marinha. 3. Passeio de escuna pela Baía de
Guanabara.

-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 pano de fundo desta ação em abril foi a celebração do Dia das Boas Ações,
voltado a fomentar a cultura de voluntariado no país. O Desafio aconteceu com as empresas Wilson
Sons (17/04) e IBM Brasil (19/04). No segundo semestre, a ação foi realizada com profissionais da
empresa BNY Mellon (28/08).
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Da esq. para dir.: 1.Desafio de Robótica no IRS com a Wilson Sons. 2. Desafio de Robótica com o BNY Mellon na empresa.

- Valores Mobilizados:
-Valor total captado em 2018: R$ 2.478.701,92
Doação Pessoa Jurídica: R$ 2.111.405,48
Sociedade de Incorporações e Participações Sincorpa LTDA – R$ 1.640.000,00.
Prefeitura do Rio de Janeiro – R$ 240.000,00.
United Way Worldwide (em nome do BNY Mellon) – R$ 126.400,00.
Motorola Solutions Foundation – R$ 58.800,00.
Doar Fashion por meio do Instituto PHI – Philantropia Inteligente – R$ 28.000,00.
IBM Brasil – R$ 8.296,40.
Programa Equiparação de Doação Google – R$ 4.369,08.
Associação dos Lojistas do Rio Design Barra – R$ 2.260,00.
Treinar Consultoria Em Conhecimento De Recursos Humanos Ltda – R$ 2.000,00.
Associação dos Lojistas do Rio Design Leblon – R$ 730,00.
Edutech Treinamento Ltda – Madcode – R$ 550,00.
Doações Pessoa Física: R$ 29.588,00
Doação In-Kind (produtos e serviços): R$ 337.708,44
Profissionais Servenco – Voluntariado corporativo – R$ 232.524,69.
Supermercados Zona Sul S/A – Doação dos itens para os kits lanches – R$ 67.644,89.
Binah Auditores Independentes – Auditoria Financeira 2017 – R$ 9.500,00.
Voluntários IRS – Atuação nas oficinas do IRS – R$ 27.072,00.
Servenco Soc.de Inc. Part. Continental Ltda – Doação de móveis – R$ 395,99.
BG do Brasil Ltda – Doação de móveis – R$ 339,87.
W Pesquisa, Tecnologia de Ind. de Alimento – R$ 231,00.
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CASOS DE SUCESSO

David Silva de Sousa
Ingressou no IRS aos 10 anos pelo seu desempenho acadêmico e
talento em artes plásticas. Participou das oficinas de Criação,
Informática e Música. Em 2012, ingressou no 6º ano do Colégio
Pedro II. Participou do Concurso Internacional de Cartaz sobre a
Paz, promovido pelo Lions Clubs International, com o tema “O
nosso mundo e o nosso futuro”, e o seu desenho ficou em terceiro
lugar na etapa interna da competição. Em 2015, recebeu o título
de “Best Student” concedido aos jovens que demonstram o
melhor desempenho em suas turmas no curso de inglês da
Sociedade Brasileira Cultura Inglesa e conquistou medalha de
prata na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas
(OBMEP). Em 2016, entrou no CEFET para cursar o Ensino Médio e
o curso Técnico de Mecânica. Conquistou medalha de bronze na
Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) e ficou em 6º lugar no
Torneio de Cubo Mágico Faria Brito Open. Em 2017, conquistou
menção honrosa na Olimpíada Brasileira de Física das Escolas
Públicas e também na OBMEP e OBA. No futuro, pretende prestar
vestibular de Engenharia Mecânica para a USP, UNICAMP e ITA.
Após a graduação, David tem o desejo de fazer mestrado e
doutorado para seguir a área acadêmica.

Samantha Verlingue
Samantha Medeiros Verlingue ingressou no IRS aos 12 anos pelo
seu desempenho acadêmico. Durante o período em que esteve no
Instituto, participou das oficinas de Dança, Informática, Bijuteria e
Orientação Profissional. Durante três anos, a jovem cursou a língua
inglesa no curso IBEU devido a uma parceria com o IRS. Em 2007,
quando concluiu o Ensino Médio no Colégio Estadual Amaro
Cavalcanti, foi selecionada para o programa de Jovem Aprendiz de
um dos maiores bancos do Brasil, através da oficina de Orientação
Profissional do IRS. No ano seguinte, foi efetivada pela empresa e
iniciou a graduação em Direito na FACHA. Após formar-se, em
2013, iniciou uma pós-graduação em Direito Penal na Universidade
Estácio de Sá. Em 2018, iniciou uma segunda graduação em
Ciências Contábeis, também na Estácio. No futuro, pretende
exercer a carreira de advogada.
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Juliana Loiola
Juliana Loiola ingressou no IRS aos 13 anos e participou das Oficinas
de Criação, Orientação Profissional e Pintura. Durante o ensino
fundamental, estudou na Escola Jockey Clube Brasileiro e concluiu o
Ensino Médio e Técnico em Química no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Durante o seu
período no IRS, a jovem foi contemplada com uma bolsa de estudos
na Sociedade Brasileira Cultura Inglesa, devido à parceria do SBCI
com o IRS, concluindo o curso em 2012. Em 2011, formou-se na
Academia de Ballet Dalal Achcar. No mesmo ano, foi aprovada para
iniciar a graduação de Química na UFRJ. Na universidade, Juliana foi
monitora, participou de um estágio na área ambiental do Centro de
Tecnologia da UFRJ e fez parte de um grupo de Pesquisa de Iniciação
Científica no qual atuava na tentativa de desenvolver pró-farmacos
para tratamento do câncer. Em dezembro de 2016, foi aprovada no
processo seletivo de estágio na Coca-Cola. Inicialmente atuou no
Laboratório de Controle de Qualidade da empresa e atualmente está
no setor de Assuntos Científicos e Regulatórios. Juliana participou de
entrevista com o presidente da Coca-Cola Brasil e participou da
produção do Relatório de Sustentabilidade de 2017. No futuro, a
jovem pretende iniciar um mestrado em Ciências de Alimentos.

Pedro Miguel Santiago
Pedro Miguel Santiago ingressou no IRS em 2012 e permaneceu no
Programa Desenvolvendo Talentos por quatro anos. Participou das
oficinas de Criação, Dança e Empreendedorismo. Em 2016, foi
aprovado no Colégio Pedro II. No mesmo ano, fez curso de saxofone na
Escola de Música Villa-Lobos com bolsa parcial e foi aprovado para
estagiar no Ministério Público em nível médio. No início de 2018, Pedro
participou da 1ª fase da Olimpíada Internacional Matemática Sem
Fronteiras, competição internacional de matemática em equipes e
interclasses para estudantes do ensino fundamental e médio. Obteve a
2ª colocação na etapa estadual e a 3ª colocação na etapa nacional. Por
conta da classificação na competição, o jovem foi contemplado com
uma viagem para participar da Asia International Mathematical
Olympiad (AIMO) e ganhou medalha de bronze. Através da parceria do
IRS com a Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa, ganhou bolsa de
estudo e tem previsão de formatura em 2019. Para o futuro, busca
ingressar em uma faculdade nos Estados Unidos e atuar na área de
Engenharia.
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Samuel Fraga
O participante ingressou no IRS em 2017, no 6º ano do Ensino
Fundamental, após ser aprovado no processo seletivo por seu
talento acadêmico. No IRS, participa das Oficinas de
Codificação, Robótica, Empreendedorismo e Jornal. Em 2018,
Samuel Fraga conquistou a medalha de ouro no Matemática
Sem Fronteiras. Em 2017, conquistou medalha de Bronze no
nível III na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). Em 2018,
conquistou medalha de Ouro na Etapa Regional da OBR. Samuel
é aluno do Colégio Pedro II e conquistou bolsa de inglês na
Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa. No futuro, sonha em ser
engenheiro aeroespacial e gostaria de estudar genética, um
assunto que o deixa muito curioso.

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
-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
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EQUIPE
Diretoria Executiva
Diretor Presidente: Izaquiel Gielman
Diretor Vice-presidente: Marcio Vieira
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
Cristina Delou, Fany Malin Tchaicovsky, Izaquiel Gielman, José Pinto Monteiro, Marcos Jardim Freire,
Marcio Vieira, Maria Antonia Malajovich, Sulamis Dain, Tomas Zinner.
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Izaquiel Gielman, Marcio Vieira, Rosangela Cabral
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-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
-Assistente Pedagógica: Aline Rodrigues da Silva
-Analista Pleno de Desenvolvimento Institucional (Comunicação): Ana Maria Sbardella da Rocha e Silva
-Analista Senior de Desenvolvimento Institucional (Mobilização de Recursos): Luciana Franco Moreira
- Analista Junior de Desenvolvimento Institucional: Isabella Bernat Ribeiro
-Psicóloga: Virginia Louro de Andrade Pinheiro
-Psicóloga: Raquel Lutterbach Ferreira Giannini
-Editora de Jornal: Rosa Cass
-Secretária: Sandra Lúcia Mendonça dos Santos
-Auxiliar de escritório: Jonathan Victor Torrelio Gusmann
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-Faxineira: Marta Miriam Aparecida de Oliveira
Equipe de Colaboradores:
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02 Analistas de Informática Educativa
04 voluntários
06 estagiários
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