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Mostra de Talentos tem Rio de Janeiro como tema
Os 450 anos do Rio de Janeiro foram
tema da tradicional Mostra de Talentos
2015, evento de apresentação de
resultados das Oficinas IRS em 2015,
realizada em 30 de novembro, na sede
do IRS. Além de homenagear a cidade,
o evento celebrou as conquistas dos
Bons leitores, dos Best Students, que
são os participantes que se destacam
em suas turmas na Sociedade Brasileira

de Cultura Inglesa, os formandos que
concluíram as Oficinas Norteadoras
e os participantes do Concurso de
Desenho Cartaz sobre a Paz do Lions
Clubs International. O Rio de Janeiro,
retratado e estudado por tantos artistas
do mundo inteiro, foi demonstrado
pelos participantes, que unificaram
seus talentos ao apresentar em peças
de teatro, representações de dança e
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música, exposição de desenhos, vídeos
e maquetes, os encantos da cidade. A
festa contou com o apoio do Instituto da
CriançaedosShoppingsRioDesignBarra
e Leblon; e do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente do
Rio de Janeiro (CMDCA-Rio), que apoia
o projeto “Desenvolvendo Talentos,
Transformando Vidas”, aprovado no
edital 2013.1.
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Egresso cursa Engenharia em Faculdade nos EUA

Folha de S. Paulo
cita IRS em matéria
sobre AH/SD

O egresso William Guedes, de 20
anos, foi aprovado para cursar
Engenharia Civil em Illinois, EUA,
pelo Ciências Sem Fronteiras, em
2015/2016. O jovem, que no Brasil
estuda Engenharia na PUC-Rio,
enviou um depoimento agradecido
para o IRS, afirmando, entre outras
coisas, que a bolsa de Inglês no Ibeu,
oferecida pelo Instituto, foi muito
importante para seu futuro.

Participante é bronze em Olimpíada internacional
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1. Izaquiel Gielman, Presidente do IRS; Vivian Ickler, Assistente Pedagógica do IRS; e Sonia Simão, Coordenadora Pedagógica do IRS; entregando certificado de
conclusão das Oficinas Norteadoras; 2. Colaboradores do IRS celebram a conquista de David de Sousa como Best Student, com Roberta Terziani da SBCI; 3. Participantes da Oficina de Teatro IRS; 4. A participante do IRS Laura Pinho apresentou-se com coreografia própria.

Lançamento da Campanha Padrinhos 2015 é
celebrado com coquetel na Cidade das Artes
Foto: Maria Navarro

Em outubro, a Folha de S. Paulo
publicou uma matéria sobre o
crescimento da identificação de
superdotados no Brasil, afirmando
que 13.308 alunos foram
identificados como superdotados
pelo censo escolar em 2014. Para
ilustrar a matéria, colaboradores,
participantes do IRS e seus
responsáveis foram entrevistados.
Simone Machado, mãe de Enzo
Machado (6), declarou que na
escola “as crianças o acham
chato. Enquanto querem falar de
Homem-Aranha, ele quer falar
de hidráulica”. Enzo participa da
Oficina de Criação.

Workshop ministrado pelo consultor Paulo
Matos reuniu parceiros e egressos IRS
O IRS, em parceria com o consultor
Paulo Matos, promoveu, em
15 de outubro, o workshop
“Autoconhecimento
gerando
resultado!”, na Cidade das Artes.
Matos é especialista em gestão
empresarial, certificado PMP Project
Management Professional pelo PMI
Project Management Institute e
instruiu a todos que “só podemos
ter resultados quando conhecemos
nossas potencialidades” e mostrou
como perfis diferentes podem

se complementar no ambiente
empresarial em uma palestra
interativa, que contou com a
presença de parceiros, colaboradores
e egressos do IRS.
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No dia 15 de outubro, o IRS cele- mentos de participantes do Probrou o lançamento da Campanha grama Desenvolvendo Talentos.
Padrinhos IRS 2015. O evento realizado com o apoio da Cidade das
Artes e os shoppings Rio Design
Barra e Leblon, contou com a presença de parceiros, participantes
e egressos IRS. Na ocasião foram
apresentados os vídeos da Campanha, um feito com o apoio de
16 parceiros e o outro com depoi- Equipe IRS durante Lançamento de Campanha

Academia Literária recebe Ricardo Packness, Diretor Corporativo de Marketing da Editora Abril
Em agosto, a Academia Literária
recebeu o diretor corporativo
de marketing da Editora Abril,
Ricardo Packness, para uma
conversa sobre publicidade.
A curiosidade dos jovens, que
formularam perguntas sobre seu
início de carreira, suas inspirações
e até sobre o futuro do marketing

no Brasil e no mundo, chamou a
atenção do diretor. Na ocasião,
a participante Maria Gabriela da
Costa, de 14 anos, afirmou que
o encontro inspirou sua escolha
para o vestibular. “Espero poder
tê-la instigado a considerar a
carreira, mas também a fazer
as perguntas necessárias a

O participante do IRS Carlos
Gramático foi medalhista de
bronze na Olimpíada Internacional
Mathématiques Sans Frontieres.
O ano de 2015 marca o 4º
consecutivo em que Gramático,
de 13 anos, conquista as primeiras
colocações em disputas de
matemática.

uma escolha coerente com
suas habilidades e desejos”,
finalizou Ricardo. A convite de
Packness, em 1 de dezembro,
o IRS se fez presente no evento
Veja Rio Prêmio Cariocas do Ano
2015, trazendo perspectiva de
fortalecimento de uma parceria
entre IRS e Editora Abril.

Packness orientando participantes da Oficina de
Criação/Informática Educativa
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Egressos IRS formados em inglês pela SBCI
No dia 13 de dezembro, ocorreu
a cerimônia de formatura da
Sociedade Brasileira de Cultura
Inglesa (SBCI). Em 2015, dentre
os formandos, encontravamse três egressos do IRS, que
finalizaram a trajetória do curso
com bolsa integral: Letícia
Maria, que atualmente cursa
Administração com bolsa integral
na PUC-Rio, Luenna Marinho,

Matemática e Ciências da Terra
na UFRJ e Marcus Vinícius Flores
dos Santos, aluno de Ciência
da Computação na UniCarioca.
De acordo com o Presidente da
SBCI, Luiz Carlos Malta, apenas
0,5% da população brasileira
tem formação na língua inglesa.
Em seu discurso, agradeceu as
instituições parceiras, entre elas,
o Instituto Rogerio Steinberg.
Além disso, no
1º
semestre
de
2015
os
participantes
do IRS David
Silva de Sousa e
Thais Almeida da
Silva obtiveram
o
melhor
desempenho em
suas turmas.

Informativo do Instituto Rogerio Steinberg
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Doar Fashion apoia IRS pelo 3º ano consecutivo
Em outubro, o Instituto Rogerio
Steinberg foi beneficiado pelo
Doar Fashion, bazar solidário
que acontece no Rio de Janeiro
desde 2011. Na manhã do dia
16 de novembro, parte das
organizadoras do evento realizou
a entrega da doação e o montante
arrecadado beneficiou mais de
15 instituições filantrópicas.

Semana do Talento IRS aborda Cidadania Digital

Idealizadoras e voluntárias do Doar Fashion recebem
homenagem dos participantes, da Gerente Executiva e do
Vice Presidente do IRS, Rosangela Cabral e Marcio Vieira

CMDCA-Rio apoia projeto Desenvolvendo
Talentos, Transformando Vidas
Em 2015, o IRS oficializou
a parceria com o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente do Rio de
Janeiro (CMDCA-Rio). O projeto
“Desenvolvendo
Talentos,
Transformando Vidas”, aprovado
no edital 2013.1, visa dar
continuidade no aprimoramento
dos talentos dos participantes
por meio do fortalecimento

das
Oficinas
Norteadoras
(Oficina de Criação/Informática
Educativa, Empreendedorismo
e Orientação Profissional) e das
Oficinas do Talento Específico
(Artesanato, Jornal, Música e
Teatro). A meta de atendimento
é de cerca de 160 crianças e
adolescentes
participantes
do Programa Desenvolvendo
Talentos.

Marco Brandão e Cássia Gonçalves ministram palestra sobre Cidadania Digital durante a Semana do Talento IRS

A edição de 2015 da Semana
do Talento, encontro anual
para participantes, familiares,
colaboradores e parceiros do IRS,
visando fortalecer temáticas de
cunho sócio educativa, tratou sobre
“Cidadania e Tecnologia”. Para
abordar o tema, os colaboradores
do IRS participaram da capacitação
em Cidadania Digital “Amigos
Conectados”, ministrada pelo
Instituto da Criança e Guru
Produções. O programa criado pela
The Walt Disney Company América
Latina e Chicos.Net visa preservar

os direitos das crianças, difundir
hábitos
de
comportamento
responsáveis, promover um bom
uso das tecnologias e facilitar o
acesso a conteúdos divertidos e
educativos. Durante a semana,
houve um debate sobre o
tema com os responsáveis dos
participantes e todas as Oficinas
foram voltadas para a temática.
“Escolhi tratar de sub-temas que
considero mais urgentes, como
privacidade na internet e nas redes
sociais”, afirmou Valéria Souza,
facilitadora da Oficina de Teatro.

IRS participa do Fórum Cidadania Corporativa IBM 2015

Participantes do IRS em atividade da Oficina de Criação, realizada com apoio do Projeto Complementar,
CMDCA e Prefeitura do RJ/SMAS

Sólida parceria entre IRS e Shoppings Rio Design
Nos dias 17 e 18 de setembro, o
IRS esteve presente no Rio Design
Barra e Leblon, respectivamente,
apresentando a missão e os
valores da instituição aos
colaboradores dos shoppings.
O egresso Ciro Monteiro, que
atualmente atua como voluntário
no Instituto, também esteve
presente e pôde compartilhar
sua trajetória de vida e o impacto
do IRS em suas conquistas
acadêmicas e profissionais. A
gerente executiva e a analista de
desenvolvimento institucional do
IRS, Rosangela Cabral e Luciana
Moreira, apresentaram o histórico,
a visibilidade, a visão de futuro do
IRS e as ações em conjunto com os

shoppings. Esteve presente entre
os ouvintes a também egressa do
IRS, Camila Neves, universitária
cursando Engenharia de Produção
na Veiga de Almeida, que em 2014
foi aprovada como Jovem Aprendiz
no Rio Design Barra.

Da esq. para dir.: Rosangela Cabral, Ciro Monteiro e
Luciana Moreira apresentam o IRS

Em 04 de dezembro, aconteceu
em São Paulo o Fórum Cidadania
Corporativa
IBM,
empresa
parceira do IRS. O evento, liderado
por Alcely Barroso, executiva de
Cidadania Corporativa da IBM
Brasil, área responsável pelo
investimento social da empresa,
contou com a presença da Gerente

Executiva do IRS, Rosangela Cabral,
que representou a Instituição e
compartilhando o andamento
do SmartCloud, software doado
pela IBM para o IRS em 2013, que
vem sendo utilizado pela equipe
IRS como ferramenta de intranet,
modernizando os processos
internos da Instituição.

Instituto recebe Prêmio Lions de Educação
Em setembro, o Instituto Rogerio
Steinberg recebeu o Prêmio
Lions de Educação na cerimônia
de homenagem a profissionais/
instituições que se destacam
em sua comunidade, realizada
pelo Distrito LC-1, que abrange o
município do Rio de Janeiro. O IRS
foi indicado ao reconhecimento
pelo Lions Clube Cachambi, que

desde 2013 possui importantes
laços com o Instituto, devido ao
Concurso Internacional de Cartaz
sobre a Paz. Nele, o participante
do IRS de 13 anos, Keven Marley,
em 2013 conquistou o terceiro
lugar no município do Rio, em
2014, a primeira colocação na
mesma etapa e em 2015, foi o
primeiro colocado no Brasil.

