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Mensagem
Prezados Mantenedores, Parceiros, Amigos e Voluntários,
Comemoramos, com a publicação do Relatório Anual de Atividades 2015 do IMDS, mais um ano de atuação nas
comunidades do bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, e em Bemposta, Três Rios, interior do Estado do Rio de Janeiro.
Esse trabalho, realizado ao longo de 18 anos traduz-se em projetos que contribuam para o desenvolvimento
social e econômico das famílias atendidas, divididos em cinco importantes áreas de atuação: educação, saúde,
capacitação profissional, geração de renda e cidadania.
A porta de entrada para essas cinco áreas através das quais se desenvolvem os projetos do Instituto é, basicamente,
a Pré-Escola Cantinho Feliz. A matrícula de uma criança em uma de nossas turmas, através de um responsável, é o
pontapé inicial de uma tarefa compartilhada por adultos – educadores e família – que assumem a responsabilidade
de conduzir esse processo educativo. Nesse sentido, a família sai do lugar de assistida para a de sujeito, protagonista
nesse processo de desenvolvimento, o que pode se transformar numa eficaz resposta social.
Trabalhar com as famílias, conforme nos diz Maria Grazia Fingi, Coordenadora do Setor de Apoio a Entidades de
Acolhida de Crianças e Adolescentes da Companhia das Obras Itália, é diferente de trabalhar para as famílias.
“Quando eu trabalho para a família tenho uma ótica assistencialista; quando digo que trabalho com a família
significa colocar em ação uma dinâmica entre dois sujeitos desconhecidos. Significa conhecer, entender do que
esse sujeito precisa”, diz Fingi.
Boa leitura!

Olavo Monteiro de Carvalho

Paula Baggio Barreto

PRESIDENTE

DIRETORA EXECUTIVA

Missão

Certificados, Títulos e Filiações

Articular meios que promovam o desenvolvimento integral de famílias e indivíduos das
comunidades do bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, e de Bemposta, Três Rios, no
interior do Estado do Rio de Janeiro.

• Caixa Econômica Federal – Certificado de Melhores Práticas em Empreendedorismo
Projeto Toque de Mão
• CMDCA – Conselho Municipal da Criança e do Adolescente/registro nº 10/2006
• CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social – inscrição nº 780

Visão
Reconhecimento pelo trabalho realizado entre as comunidades vulneráveis ao risco
social, pela qualidade da gestão, métodos e processos empregados nos projetos.
Reconhecimento pelo sucesso em promover o desenvolvimento humano e a inclusão
social entre as comunidades do bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, e em
Bemposta, Três Rios, no interior do Estado do Rio de Janeiro.

• CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social/processo nº 71010.009745/2008-29
• U
 tilidade Pública Federal – Processo MJ nº 08071.000140/2007 -31 - Portaria 1.584 de 01/10/2007
publicado no DOU de 02/10/2007
• Utilidade Pública Estadual – Processo nº E -23/2364/2007
• Associação Brasileira de ONGS (Abong)

Áreas de Atuação

educação

O IMDS organizou seus projetos de desenvolvimento das famílias das comunidades
do bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, e de Bemposta, Três Rios, no interior do
Estado do Rio de Janeiro, em cinco grandes áreas de atuação: a educação, saúde,
capacitação profissional, geração de renda e a cidadania. Essa escolha
baseou-se na longa experiência do IMDS no trabalho com essa população e em alguns
pilares do conhecimento, como a ciência, que embasaram essa escolha. “A ciência
nos faz pensar como o cérebro se desenvolve e para tal, é fundamental trabalharmos
articulados nas áreas: educação, saúde, assistência social e desenvolvimento
econômico, as quais eles chamam de ciência única do desenvolvimento humano”,
nos diz Jack Shonkoff, professor da Child Health and Development, Harvard School
of Public Health and Harvard Graduate School of Education.

cidadania

saúde

$
geração
de renda
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EDUCAÇÃO

capacitação
profissional

Educação

Na área de educação, o IMDS desenvolve projetos
em duas regiões: em Santa Teresa, no Rio de Janeiro,
entre as comunidades do bairro, e em Bemposta, Três
Rios, interior do Estado do Rio de Janeiro, entre a
comunidade da Estrada Itajoana.
Em Santa Teresa, o foco é a primeira infância, período
da vida mais plástico do desenvolvimento humano, e
a adolescência, quando os impasses naturais da vida
nessa faixa etária e as complexidades da vida nas
comunidades, como a exposição ao tráfico de drogas
e à violência, podem dificultar bastante o processo de
desenvolvimento desses meninos e meninas.

“A educação está na raiz dos principais
problemas e é uma das chaves de qualquer
solução no Brasil. É possível superar uma
desigualdade como a nossa distribuindo
ativos e não apenas renda. E o conhecimento
é o principal ativo do século XXI, que
pode ser distribuído sem a necessidade de
qualquer expropriação”.

O trabalho em educação infantil é desenvolvido na
Pré-Escola Cantinho Feliz com crianças de 2 a 6 anos.
O trabalho com adolescentes é realizado através de
parcerias com o Colégio Estadual Monteiro de Carvalho
e projetos de capacitação profissional.
Na estrada Itajoana, a área educacional é desenvolvida
na pré-escola e no ensino fundamental, na Pré-Escola
e Escola Municipal Marquês de Salamanca, em parceria
com a Prefeitura de Três Rios.

As iniciativas do IMDS na área de educação funcionam
como porta de entrada para as demais áreas do
desenvolvimento humano, para as quais as famílias
dessas crianças são convidadas a participar. Os
espaços escolares são pensados como dispositivos que
provoquem reflexão e, ao mesmo tempo, propagadores
de atividades voltadas para a saúde, capacitação
profissional, geração de renda e cidadania.
As escolas mantidas pelo Instituto simbolizam o que
compreendemos por educação: espaços de socialização
e construção de saberes que ultrapassam os limites
dos conteúdos pedagógicos. A operacionalização
destas estratégias dá-se por meio do atendimento
e acompanhamento sistemático das famílias;
elaboração do plano de trabalho; monitoramento e
acompanhamento dos educandos em situação de não
frequência e evasão escolar; elaboração de relatórios;
levantamento de recursos da área e articulação da
rede intersetorial para fins de encaminhamento de
áreas e situação adversa; levantamento do perfil
socioeconômico das famílias; estudos temáticos com
os profissionais; participação nos conselhos e fóruns
gestores do território; consolidação das parcerias
com os CRAS, CRES e outros órgãos responsáveis pelo
fortalecimento das famílias.

Sérgio Besserman Vianna,
Coluna ”Educação e Conhecimento”,
O Globo, 11.01.15.
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“Obrigada IMDS por fazer parte da educação do meu pequeno...já estou
com saudades ... Me sinto privilegiada por ter feito parte deste projeto...
Vocês não ajudaram uma criança, vocês ajudaram uma família!!! Todos
da minha família foram ajudados com este projeto... Em minhas orações
vocês vão sempre estar para que mais famílias possam ser ajudadas e
para que Deus dê forças e sabedoria a todos que estão na frente deste
projeto... Fica aqui registrado o meu muito obrigada!!!!!”
Fabiane Lima Marques,
Depoimento espontâneo na página do IMDS,
em 23 de novembro 2015

Pré-Escola Cantinho Feliz
O acompanhamento das crianças é feito, anualmente, através de avaliação psicossocial em algumas áreas do
desenvolvimento para acompanhar a evolução do crescimento do aluno no seu ingresso na Escola, seis meses depois
de iniciado o período letivo e no final do ano.
Panorama do crescimento dos alunos do Pré-II
Áreas de Desenvolvimento

O progresso das famílias que participam do projeto educacional Pré-Escola Cantinho Feliz é aferido a partir da
matrícula da criança, no Maternal I, até sua formatura, no Pré-II. O quadro comparativo destaca alguns dos itens
medidos no período de 2012 a 2015, entre as família dos alunos que formaram-se este ano.
Evolução das Famílias

Marco Zero

1º Sem

2º Sem

Linguagem

75%

88%

95%

Raciocínio Lóg. Matemático

65%

80%

86,16%

Desenvolvimento psicomotor

70%

85%

97,91%

Socialização

80%

90%

96,66%

Ano 2012

Ano 2015

Escolaridade
(dado aferido = ensino médio concluído)

19%

45%

Benefício do Governo (garantia de direitos –
BPC, LOAS, Bolsa-família, aposentadoria)

38%

50%

Renda Média Mensal
(dado aferido = até dois salários)

33%

85%

Vínculo empregatício (dado aferido = formal)

50%

80%

O acompanhamento das famílias é um importante instrumento avaliador da eficácia das ações desenvolvidas pelo
IMDS. Esse acompanhamento continua após a formatura do aluno. Semestralmente, a coordenação pedagógica da
Pré-Escola Cantinho Feliz visita as novas Escolas, para onde as crianças foram transferidas, solicitando aos professores
informações sobre o desenvolvimento dos nossos ex-alunos.
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O gráfico mostra a performance dessas crianças no que se refere à linguagem e ao raciocínio lógico-matemático.
Raciocínio Lógico-Matemático

Linguagem

18%

28%

82%

72%

expectativa (72%)

expectativa (82%)

abaixo da expectativa (28%)

abaixo da expectativa (18%)

Assiduidade

28%

72%
expectativa (72%)
abaixo da expectativa (28%)

Aulas no
contraturno escolar:

Inglês, capoeira,
informática, expressão corporal,
culinária e meio ambiente (horta)
14
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crianças
atendidas

100
400 pessoas

impactadas diretamente
EDUCAÇÃO
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Pré-Escola e Escola Municipal
Marquês de Salamanca
O público da Escola Municipal Marquês de Salamanca é de crianças da área rural da Comunidade da Estrada Itajoana
e fazendas próximas. Ali, o IMDS trabalha em parceria com a Prefeitura de Três Rios no atendimento de 92 crianças do
Pré-II ao quinto ano do ensino fundamental, de 3 a 11 anos.
As atividades da Escola foram recentemente ampliadas com o programa Mais Educação, do governo federal, cuja
finalidade é ocupar o contraturno, mantendo a criança na Escola e, ainda, a organizar o curriculum na perspectiva da
educação integral. A Escola oferece atividades como aulas de inglês, dança, música, noções sobre agricultura (horta),
esporte, informática e campos do conhecimento, todas com foco na formação integral do aluno.

A parceria com a fundação alemã
Tabalugahaus foi uma grande
aquisição em 2015. Novos projetos
foram implementados como aulas
de inglês e de informática para as
Turmas de Pré-I e Pré-II crianças
da Pré-Escola Cantinho Feliz, e de
informática para as comunidades
de Santa Teresa.
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Resultado: Janeiro-Dezembro 2015
EDUCAÇÃO

Pré-Escola Cantinho Feliz
Custo do Projeto

Origem de recursos

17%

5%

4%

3%

18%

83%

70%

investimento social

IMDS =mantenedores

administrativo

secretaria municipal de educação
instituições não governamentais
pessoas jurídicas
pessoas físicas

Pré-Escola e Escola Municipal Marquês de Salamanca
Custo do Projeto

Origem de recursos

22%
45%

55%

78%
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investimento social

IMDS =mantenedores

administrativo

pessoas físicas - estrada itajoana
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Saúde
A saúde é a segunda área de atuação do IMDS e está
alinhada com o Programa de Saúde da Família, do
Ministério da Saúde. A família é o objeto de atenção
e a prioridade é a promoção de saúde, a prevenção e
recuperação das doenças.
O bairro de Santa Teresa, onde as comunidades ocupam
uma grande área de sua extensão, com uma população
estimada em 19.000 residentes (Instituto Pereira Passos
e IBGE/ censo 2010), tem como referência apenas dois
Postos de Saúde Básica – Ernani Agrícola e Salles Neto.
A procura, muito maior que a oferta, provoca grandes
filas, dificuldade de marcação de consulta e exames.
O mesmo acontece com os serviços de Saúde Mental,
na cidade, que conta com poucos profissionais para a
demanda de apoio psicológico e psiquiátrico.

20

SAÚDE

O esforço do IMDS na área de saúde concentra-se na
busca de parceiros como a firmada com a Policlínica
Granato que ministra palestras regulares sobre os
mais variados temas da prevenção à saúde para os
responsáveis pelas crianças matriculadas na Pré-Escola
Cantinho Feliz.
Em Três Rios, na Zona Rural, os problemas do acesso à
saúde são ainda mais graves. A parceria do IMDS com a
Secretaria Municipal de Saúde de Três Rios consiste
em mobilizar os recursos necessários à manutenção das
atividades desenvolvidas em prol desta população e apoiar
as equipes de saúde no que se refere ao cumprimento das
diretrizes do Programa Saúde na Família (PSF), que prevê a
ida dos agentes de saúde até a residência dos moradores,
para aferir pressão, medir a taxa de glicose, entre outras
medidas de prevenção de saúde. No total, foram atendidas
878 pessoas nesta unidade.

SAÚDE
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Resultado: Janeiro-Dezembro 2015
SAÚDE

Unidade de Saúde e Família
Custo do Projeto

Origem de recursos

82%

45%

55%

investimento social
administrativo
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SAÚDE

18%

pessoas físicas - estrada itajoana
IMDS = mantenedores

SAÚDE
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As áreas de capacitação e geração de renda delineadas pelo IMDS visam,
sobretudo, as mulheres. Ao longo dos anos de trabalho realizado entre as
famílias, especialmente nas comunidades de Santa Teresa, foi constatado
que são elas, na esmagadora maioria das vezes, as chefes de família.
Separadas, mães solteiras, casadas – independentemente de seu estado civil
- responsabilizam-se pelos filhos em todos os aspectos do desenvolvimento.
Mantêm os vínculos afetivos, a casa, responsabilizam-se pelas alimentação
e educação das crianças. É grande a incidência de famílias numerosas, com
4, 5 ou mais filhos, de pais diferentes, todos sob os cuidados de uma mãe
ou avó. O trabalho que o IMDS pretende empreender com esse público é
oferecer oportunidades para aumentar o sentimento de si, qualificando-as
profissionalmente, ajudando-as a inserir-se no mercado de trabalho e, até,
mesmo, estimulando-as a voltarem para os bancos da escola.
O economista, banqueiro e Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus,
desenvolveu o conceito de microcrédito e de micro financiamento em
Bangladesh para os pobres. O jornal Folha de S. Paulo, publicou em
24/07/2000, entrevista com M. Yunus que ressalta a importância do
empréstimo destinado às mulheres e o impacto disso na vida de suas famílias.
“Quando uma mulher consegue rendimentos por sua atividade, os que se
beneficiam em primeiro lugar são seus próprios filhos. Além disso, as mulheres
são também mais cuidadosas, pensam mais na família, prestam mais atenção
no futuro e nas crianças. Os homens são muito nervosos e impacientes,
parecem não se preocupar com o amanhã”, diz Yunus .

Capacitação
Profissional
A capacitação profissional é a terceira área de atuação
do IMDS . Desde a origem do projeto, o IMDS concentrou
seus esforços na capacitação técnica, fomento do
empreendedorismo como forma de inclusão e relação
com o universo do trabalho, na orientação sobre gestão
de negócios e no trabalho em rede. Além do estímulo do
potencial empreendedor, é muito importante que este
tipo de projeto tenha em seu escopo ações que elevem o
sentimento de si e o autoconhecimento das mulheres.
Os projetos de capacitação profissional desenvolvidos
em Santa Teresa consistem na Oficina Compartilhar, na
Escola de Informática e no programa Jovem Aprendiz.
As alunas do projeto Compartilhar receberam aulas de
crochet, de feltro e de confecção de bijouterias. Essas
oficinas, semanais, estenderam-se para a sede da PréEscola Cantinho Feliz afirmando-se como atividade extra
para os familiares das crianças matriculadas no projeto.
Nestas aulas foram ensinados e confeccionados, ainda, os
itens que foram utilizados na decoração da festa Junina e
da festa de encerramento do ano letivo da Escola. Neste
ano, 103 mulheres participaram das diversas atividades
oferecidas para a área.
A Escola de Informática, projeto fruto da nova parceria do
IMDS com a Tabalugahaus, capacitou e facilitou o acesso

à internet de 337 pessoas na maior parte dela, jovens das
comunidades de Santa Teresa. Foram oferecidos cursos
de conteúdo do Pacote Office, Edição de Áudio e Vídeo e
Desenvolvimento de Aplicativos, distribuído em 09 turmas.
O empoderamento social através de ferramentas
digitais é também desenvolvido no núcleo de Três
Rios. Ali o trabalho é realizado em parceria com o
Instituto Embratel e a Prefeitura de Três Rios. O projeto
beneficia os alunos da Escola Municipal Marquês de
Salamanca e moradores da comunidade rural Estrada
Itajoana. Em 2015 foram atendidos além dos 92 alunos
da Escola, 30 pessoas da Comunidade.
O suporte para o programa nacional do primeiro
emprego, Jovem Aprendiz, é uma nova frente de trabalho
aberta para apoiar os alunos do Colégio Estadual
Monteiro de Carvalho e jovens das comunidades de
Santa Teresa em sua inserção no mercado de trabalho.
São realizados encontros semanais onde os adolescentes
aprendem a montar seu próprio curriculum vitae,
recebem orientação sobre postura nos processos
seletivos e no ambiente de trabalho e frequentam a
Escola de Informática do IMDS. Este ano contamos com
a parceria da Fundação São Martinho que prepara o
processo seletivo para a empresa Ipiranga.

Aline da Silva Nogueira, de 20 anos, monitora do Ginga Social, parceria
do IMDS com o Instituto Gol de Letra/adidas, viu sua vida modificada pelo
projeto de esporte. De uma menina insegura com seu corpo, com problemas
familiares e em dúvida sobre suas capacidades intelectuais, fez sólidas
amizades, terminou o segundo grau e trabalha hoje na Cedae, através do
Jovem Aprendiz. Seu maior sonho —“me ver dando aula de educação física,
um dia se realizará”.
Projetos como os do IMDS, diz Aline, “para quem mora em comunidade,
como eu, abrem muitas oportunidades; ajudam a tirar o jovem do caminho
errado. O projeto só não ajuda quem não quer mesmo”.
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Resultado: Janeiro-Dezembro 2015
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Oficina Compartilhar
Custo do Projeto

Origem de recursos

8%
38%

92%

28

62%

investimento social

IMDS = mantenedores

administrativo

instituto lojas renner

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
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Escola de Informática Três Rios
Custo do Projeto

Origem de recursos

20%
48%
52%

80%

Escola de Informática – EIC

investimento social

IMDS = mantenedores

administrativo

pessoas físicas - estrada itajoana

Colégio Estadual Monteiro de Carvalho

Custo do Projeto

Origem de recursos

Custo do Projeto

Origem de recursos

17%
29%

45%

55%

83%

30

investimento social

IMDS = mantenedores

investimento social

administrativo

tabalugahous

administrativo

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

100%

71%

IMDS = mantenedores

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
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Geração
de Renda
Em sua quarta área de atuação, o IMDS mantém dois projetos.
Em Santa Teresa, promove a cooperativa Toque de Mão. Este ano, no projeto, as artesãs participaram das diversas
atividades fomentadoras de empreendedorismo, seja através de oficinas, palestras e produção para clientes como Missiza
e L´Occitane, entre outras. Houve fortalecimento da marca Toque de Mão com o retorno de vários clientes e convites para
participar de feiras de prestígio, como a da Providência, por exemplo. Foram produzidas 3.594 peças.
O ArteMão, delineado para Três Rios, atende às artesãs da Estrada Itajoana e de fazendas vizinhas. Em 2015, foram
produzidas 993 peças, na confecção, para clientes como Le Savon e Bananeira Interiores, enquanto as artesãs da área de
culinária produziram, nos meses de Novembro e Dezembro, 163 cestas de doces e biscoitos artesanais.

“É um orgulho ter o Instituto Marquês de Salamanca como nosso parceiro há mais de 10 anos!
Uma longa relação que vem se fortalecendo com o passar do tempo. Hoje, o instituto é o maior
projeto social da Redondo Estratégia + Design, e cabe a nós contribuir para fortalecer sua
comunicação. Este relatório anual é uma das mais importantes peças, pois consolida o trabalho
desenvolvido ao longo do ano.
A escolha do IMDS para ser nosso parceiro não foi aleatória. Encontramos nele uma eficácia
exemplar, construída a partir dos mesmos valores que comungamos: paixão, transparência,
conhecimento, consistência e compromisso.
Esperamos poder sempre contribuir com o crescimento e engajamento de novos parceiros e
mantenedores dessa maravilhosa iniciativa solidária e transformadora! ”
Time da Redondo Estratégia + Design
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Resultado: Janeiro-Dezembro 2015
GERAÇÃO DE RENDA

Toque de Mão

Projeto ArteMão
Custo do Projeto

Custo do Projeto

Origem de recursos

Origem de recursos

14%

21%

30%

67%
79%

100%

investimento social
administrativo
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GERAÇÃO DE RENDA

IMDS = mantenedores

3%

86%
investimento social

IMDS = mantenedores

administrativo

instituto lojas renner

outros

GERAÇÃO DE RENDA
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Cidadania

Feminino

100%

100%

Faixa etária

De 26 a 35

52%

50%

Prazeres

28%

25%

Fallet

38%

46%

Outros

29%

25%

Ensino Fundamental Incompleto

37%

29%

Superior Incompleto

11%

21%

Sim

74%

91%

Até 1 salário

39%

22%

Acima de 2 salários

5%

43%

Formal

11%

13%

Informal

22%

61%

Comunidade

Documentação Completa

Assuntos que envolvem o cotidiano, tais como saúde, educação, trabalho e moradia foram debatidos em grupo,
com supervisão de um profissional da psicologia e do serviço social. Os pontos fortes e fracos de cada serviço são
identificados e trabalhados pelos participantes; assim, em grupo, percebem as potencialidades do território e buscam
soluções para as fragilidades. Este trabalho permite conhecer o papel de cada instituição envolvida, de cada esfera
governamental e maior circulação e ocupação do território.

2015

Sexo

Escolaridade

O trabalho desenvolvido pela equipe psicossocial do IMDS na sua quinta área de atuação – a cidadania – ultrapassa
o exercício dos direitos e deveres, buscando reflexão, construção empoderamento do sujeito como um ser social,
protagonista de sua história. A ideia é que ele busque e socialize informações para acessar os direitos civis, políticos
e sociais.

2012

Benefício do Governo
Renda média salarial

Vínculo empregatício

Há estímulo para a busca do conhecimento e desenvolvimento de uma consciência crítica do contexto em que o
usuário está inserido, para que assim ele possa fazer suas escolhas e desfrutar dos seus direitos como cidadão.
O Reacender em números:
• 80 atendidos
• 58 grupos operativos
• 711 atendimentos
• 518 encaminhamentos para as áreas de saúde, educação, garantia de direitos, cursos profissionalizantes,
recolocação no mercado de trabalho e geração de renda e para outros projetos do IMDS

“O que nos deixa mais motivados em apoiar o IMDS via Pré-Escola
Cantinho Feliz é ver o poder de transformação diário que o projeto faz na
vida de tantas crianças e famílias. O Move Rio acredita que a educação é
a ferramenta principal de mudança para termos a cidade que queremos plenamente desenvolvida e com direitos iguais para todos os cidadãos. Logo,
nada mais coerente do que ser parceiro e mantenedor de um lugar que faz isso
acontecer de forma tão exemplar. São mais de seis anos apoiando a pré-escola
e nos orgulhamos de fazer parte dessa história”.
Move Rio
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Resultado: Janeiro-Dezembro 2015
CIDADANIA

Reacender
Custo do Projeto

Origem de recursos

22%

78%

investimento social

100%

IMDS = mantenedores

administrativo
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Avaliação Financeira
O IMDS foi beneficiado pela parceria com a fundação Tabalugahaus, iniciada este ano, e pelo aumento dos aportes
dos mantenedores, em relação a 2014. Manteve, como nos anos anteriores, os custos administrativos abaixo de 20%
priorizando alocar a maior parte dos recursos nas ações previstas nos projetos sociais.

Instituto Marquês de Salamanca = Klabin, Monteiro Aranha e Grupo Ultra
Despesas com Projetos
Projetos Sociais – Rio de Janeiro
Espaço Educacional Cantinho Feliz
Pré-Escola Cantinho Feliz de Santa Teresa
Instituto Marquês de Salamanca
MoveRio*
Secretaria Municipal de Educação **
Tabalugahaus
Maison Valentino
Pessoas Físicas

Realizado IMDS 2014

1.125.958,54
784.235,34
47.706,20
199.727,00
26.790,00
30.000,00
37.500,00

1.062.323,12
794.689,98
84.000,00
104.790,40
0,00
0,00
78.842,74

Projeto Reacender
Instituto Marquês de Salamanca

86.160,65
86.160,65

73.692,81
73.692,81

EIC - Escola de Informática e Cidadania
Instituto Marquês de Salamanca
Tabalugahaus
CDI***

48.445,57
21.838,57
26.607,00

41.894,10
41.894,10
0,00

Projeto Compartilhar
Instituto Marquês de Salamanca
Instituto Lojas Renner****
SAP

47.495,01
29.645,01
17.850,00
0,00

46.679,48
20.304,48
14.875,00
11.500,00

Projeto Toque de Mão
Instituto Marquês de Salamanca
Instituto Lojas Renner****
SAP
Toque de Mão

59. 301,10
39.910,10
17.850,00
0,00
1.541,00

57.750,93
29.972,93
14.875,00
11.500,00
1.403,00

Colégio Estadual Monteiro de Carvalho
Instituto Marquês de Salamanca
Subtotal
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Realizado IMDS 2015

AVALIAÇÃO FINANCEIRA

22.414,80
22.414,80
1.389.775,67

24.618,80
24.618,80
1.306.959,24

Projetos Sociais - Três Rios
Escola e Pré-Escola Municipal
Marquês de Salamanca
Instituto Marquês de Salamanca
Pessoas Físicas
Prefeitura Municipal de Três Rios *****

75.953,51

69.810,16

33.953,51
42.000,00
0,00

69.810,16
0,00
0,00

USF - Unidade de Saude da Familia
Instituto Marquês de Salamanca
Pessoas Físicas
Prefeitura Municipal de Três Rios ******

21.832,74
9.832,74
12.000,00
0,00

21.020,24
21.020,24
0,00
0,00

Escola de Informática Três Rios
Instituto Marquês de Salamanca
Pessoas Físicas

12.562,83
6.562,83
6.000,00

11.698,64
11.698,64
0,00

Projeto ArteMão
Instituto Marquês de Salamanca

69.308,77
69.308,77

62.373,98
62.373,98

179.657,85

164.903,02

1.569.433,52

1.471.862,26

Subtotal

Total

*
**
***
****
*****
******

Mantenedores exclusivos do Espaço Educacional Cantinho Feliz.
A Secretaria Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro faz doações “per capita” para alunos de 02 a 03 anos.
O CDI é responsável pela capacitação dos educadores.
O Instituto Lojas Renner apoiou o Projeto Toque de Mão e Compartilhar com pagto. de Profissionais para o aprimoramento do Projeto.
A Prefeitura Municipal de Três Rios é responsável pela equipe de professores e fornecimento da alimentação.
A Prefeitura Municipal de Três Rios é responsável pela equipe de profissionais e pelo fornecimento de rémedios.

AVALIAÇÃO FINANCEIRA
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Instituto Marquês de Salamanca = Klabin, Monteiro Aranha e Grupo Ultra		
Realizado IMDS 2015

Realizado IMDS 2014

Total em Investimento Social

1.569.433,52

1.471.862,26

Despesas Administrativas e Prospecção IMDS

279.046,40

285.530,85

28.305,35

8.962,52

1.876.785,27

1.766.355,63

Investimentos IMDS
Projetos Sociais + Investimento + Administrativo

Distribuição de recursos IMDS
15%

Origem dos recursos

1%

4% 2% 2%
11%

81%

84%

projetos sociais

pessoa jurídica

administrativo

pessoa física

investimentos

instituições não governamentais
secretaria municipal do estado
outras receitas
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Agradecimentos

Pré-Escola e Escola Municipal
Marquês de Salamanca

Mantenedores Institucionais

Reacender

Grupo Ultra
Klabin S/A
Monteiro Aranha S/A

Apoiadores
Rede Saúde Criança

Santa Teresa | Rio de Janeiro
Parceiros
Tabalugahaus
Apoiadores
Posto de Saúde Ernani Agrícola – Santa Teresa
Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa

Pré-Escola Cantinho Feliz
Parceiros
Instituto Masan
Ipiranga
MoveRio
Piraquê
Policlínica Granato
Secretaria Municipal de Educação
Tabalugahaus
Wolfgang Rohrbach
Apoiadores
ANS – Agência Nacional de Saúde
Banco Modal
Dançando Para Não Dançar
Ediouro
Forever Living
Limpanno
Secretaria Municipal de Saúde
Grupo Proa
Reciclação
Sala Futura
Ocupa Escola
Instituto Antrhopos
Creche Curiosa Idade

Escola de Informática e Cidadania
Mantenedor
Tabalugahaus
Apoiador
CDI – Comitê para Democratização da Informática

Toque de Mão
Parceiros
Instituto Lojas Renner
Sebrae
Apoiadores
Rede Asta

Colégio Estadual Monteiro de Carvalho
Parceiros
CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola)
Apoiadores
Secretaria Estadual de Educação
Universidade Estácio

Comunidade da Estrada Itajoana |
Três Rios
Parceiros
Fazenda da Paciência/Espólio Newton Lins
Fazenda Cataguá
Fazenda Santarém

Parceiros
Instituto Embratel
Prefeitura Municipal de Três Rios

Unidade de Saúde da Família
Parceiros
Prefeitura Municipal de Três Rios

Colaboradores do IMDS 2015
Pessoas Jurídicas
Instituto da Criança
Subprefeitura do Rio de Janeiro
Pessoas Físicas
Carlos Augusto Silva dos Santos
Cristina Carneiro
Gerana de Hollanda (fotos)
Igor Delatorre
Ingrid de Nonno
Isabela Monteiro de Carvalho
Isadora Schawbert
José Luiz da Silva Neto
Julia Monteiro de Carvalho Judice
Maria Monteiro de Carvalho
Mariana Pizarro
Rita Paes
Vitória Monteiro de Carvalho Farias

Parceiros Comunicação Institucional
Redondo Estratégia + Design
FSB Comunicações

Conselho Diretor e Diretoria do IMDS
2015/2019

Financeiro-Administrativo:
Cláudio Mello

Conselho Diretor:
• Olavo Egydio Monteiro de Carvalho - Presidente
• Maria Salles Monteiro de Carvalho - Vice-Presidente
• Rita de Cássia Paes Beltrame
• Pedro Andre Sauer
• Leocádio de Almeida Antunes Filho
• Paulo Granato

Assistente Administrativo:
Rosangela Marques

Conselho Fiscal:
• Wolfgang Rohbach
• Tania Maria Camilo
• Moisés Barreto
Conselho Consultivo:
• Ana Monteiro de Carvalho Razzauk
• Antônio Dias Leite Neto
• Celi Elisabete Júlia Monteiro de Carvalho
• David Klabin
• Joaquim Francisco Monteiro de Carvalho Neto
• Júlia Monteiro de Carvalho Judice
• Newton Lins Filho
• Sergio Alberto Monteiro de Carvalho
• Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães

Coordenadora Pedagógica da Pré-Escola
Cantinho Feliz:
Maria Fernanda Faveret
Coordenadora das Oficinas Compartilhar,
Toque de Mão e Artemão:
Sibelle Lemos
Coordenadora da Escola de Informática e Cidadania:
Valdenice Alves

Expediente:
Texto:
Camila Lacerda
Danielle Mendes
Daniele Silva
Irene Platek
Paula Baggio
Sibelle Lemos

Diretoria:
• Olavo Egydio Monteiro de Carvalho - Presidente
• Isabela Salles Monteiro de Carvalho – Vice Presidente
• Mariana Pizarro Monteiro de Carvalho
• Camila Salgado Lacerda
• Ernani Klingelhoefer Judice

Colaboradores:
Rosangela Marques

Equipe – Administrativo

Projeto Gráfico e Diagramação

Diretora-Executiva:
Paula Baggio
Diretora de Comunicação:
Camila Lacerda
Coordenadora de Projetos:
Danielle Mendes
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Diretora da Pré-Escola Cantinho Feliz:
Ruani Maceira

EDUCAÇÃO

Fotos
Camila Lacerda
Arquivo IMDS
Claudia Garcia
Redondo Estratégia + Design
Redondo Estratégia + Design

Mantenedores

Parceiros /Apoiadores

Rua Almirante Alexandrino, 1662
Santa Teresa | Rio de Janeiro
Tel.: (+55 21) 2221 7475 | imds@imds.org.br
Facebook: Instituto Marquês de Salamanca

www.imds.org.br

