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4 • MENSAGEM

Mensagem
Prezados Mantenedores,
Parceiros, Amigos
e Voluntários,
O IMDS completou 20 anos em 2017 – um marco

empresário, Olavo Monteiro de Carvalho, que home-

celebramos com o lançamento do livro “Trilhando o

inovador e grande empreendedor da Espanha de sua

muito significativo em nossa trajetória profissional que
Futuro”. Foi um longo percurso que começou com o

apoio a projetos sociais e culminou com o desenvolvimento de projetos próprios, em torno de cinco eixos

de atuação: educação, saúde, capacitação profissional,

nageou seu tataravô, José de Salamanca y Mayol,

época, hoje temos o prazer de anunciar nosso novo
nome: Instituto Trilho.

O Instituto Trilho, por onde agora correrão as

geração de renda e cidadania.

nossas ações reafirma nosso compromisso de longa

Seguramente, conseguimos transformar vidas pela

nidades que atendemos.

eficácia de nossas ações, pelo comprometimento

data em prol do desenvolvimento social das comu-

da nossa equipe de profissionais e, certamente, pelo

Cordialmente,

participação da sociedade civil no enfrentamento das

Olavo Monteiro de Carvalho

apoio de nossos mantenedores nessa imprescindível
grandes questões sociais do Rio de Janeiro. Mas, a

experiência nos fez ver que era preciso avançar mais e
realinhar nossa marca às nossas estratégias. Fundado
com o nome de Instituto Marquês de Salamanca pelo

Presidente do Conselho de Administração
Paula Baggio

Diretora Executiva
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Missão
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.

Visão
Reconhecimento pelo trabalho realizado entre as

comunidades vulneráveis ao risco social pela quali-

dade da gestão, métodos e processos empregados

nos projetos. Reconhecimento pelo sucesso em pro-

mover 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.
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Certificados,
Títulos e Filiações
• CEBAS no. 230000.023734 / 2016 - 38
• CMDCA – Conselho Municipal da Criança e do Adolescente/registro Nº 10/2006 – validade 11/04/2019
• CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social – Inscrição Nº 780
• CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social/Processo Nº 71010.009745/2008-29
• Utilidade Pública Estadual
• Caixa Econômica Federal – Certificado de Melhores Práticas em Empreendedorismo – Projeto Toque de Mão

6882
atendimentos realizados em

2017
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IMDS agora é
Instituto Trilho
Há 20 anos o empresário carioca, Olavo Monteiro

O novo enfoque – do empreendedorismo inspirado

projetos que consideravam relevantes para o

tituição de referência e de fortalecimento social das

de Carvalho, e sua filha, Maria, decidiram apoiar

desenvolvimento social de comunidades no bairro

de Santa Teresa e de Bemposta, Três Rios, zona rural
do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa, pioneira
naqueles idos de 97, capaz de mudar a vida das

nas ações do Marquês de Salamanca para uma ins-

comunidades do Rio de Janeiro e da zona rural do Rio
de Janeiro –, trouxe consigo a urgência em buscar um
nome que se adequasse melhor às estratégias.

pessoas, recebeu o nome de um ilustre antepassado

Instituto Trilho é o novo IMDS que reflete melhor o

y Mayol, o Marquês de Salamanca, grande figura do

proporcionar novos caminhos para que indivíduos e

de suas ações – ganhou o título depois de construir o

da pobreza.

Madri a Salamanca - contribuiu muito para o desen-

Esse Relatório Anual, nosso compromisso de trans-

do empresário, o de seu tataravô, José de Salamanca

objetivo de oferecer-se como instrumento capaz de

século XIX, que pelo empreendedorismo e ineditismo

famílias encontrem saídas capazes de quebrar o ciclo

trajeto da Estrada de Ferro que ligaria as cidades de
volvimento da Espanha de sua época.

À medida que o trabalho mostrava seus efeitos entre
o público atendido, o IMDS profissionalizou-se e os

fundadores partiram para traçar linhas mais bem definidas de atuação capazes de maximizar o rendimento
dos participantes do projeto. Assim, uma nova gestão
delimitou eixos de atuação que se interligariam e

passariam a nortear os trabalhos no futuro – educação
voltada para a primeira infância, saúde, capacitação
profissional, geração de renda e cidadania.
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parência com mantenedores, apoiadores e voluntários é, também, a história dessa trajetória.
Boa leitura!
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Parcerias
A seriedade e a transparência da atuação do

Instituto Trilho ao longo desses 20 anos atraem e

fidelizam parcerias de extrema importância no for-

talecimento e enriquecimento das ações nas áreas
com as quais trabalha.

Universidade Federal do
Rio de Janeiro – UFRJ /
Pesquisa Linha de
Base Brasil
O Instituto Trilho firmou parceria com a UFRJ
que, em conjunto com a Lapope – Labora-

tório em Pesquisas Educacionais da própria
Universidade –, aplicou a pesquisa Linha de

Base Brasil na Pré-Escola Cantinho Feliz. Este
estudo tem o objetivo de medir, ao longo

de três anos, a partir do Pré-I ( crianças de 4

anos), o desenvolvimento da aprendizagem e

o impacto da política educacional voltada para
esta faixa etária, e, ainda, identificar práticas

docentes e de gestão que contribuam para o
desenvolvimento dos alunos. Esta pesquisa

vem sendo realizada em 339 Escolas Munici-

pais do Rio de Janeiro e a Pré-Escola Cantinho
Feliz foi a única escola particular selecionada
para participar do estudo.
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Sebrae - RJ
O Sebrae-RJ é um parceiro de longa data

do Instituto Trilho – desde 2009 - que se

estabeleceu para atender às demandas dos

participantes dos projetos de capacitação pro-

fissional – Compartilhar -, de geração de renda

– Toque de Mão, e de cidadania – Reacender - ,
para qualificação profissional, empreendedorismo e geração de renda.

Secretaria Municipal de
Cultura do Rio de Janeiro /
Lei Municipal de Incentivo
à Cultural
O Instituto Trilho foi autorizado a captar

pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura,

da Secretaria Municipal de Cultura do Rio

de Janeiro. O primeiro projeto implantado –

Toque de Mão – não só capacitou mulheres

em bordado, costura e pintura com o objetivo
de inseri-las na cultura popular brasileira,

como gerou renda através da venda de produtos em feiras e bazares. O projeto traba-

lhou no âmbito dos eixos de capacitação profissional e geração de renda delineados para
as comunidades de Santa Teresa, beneficiou

39 mulheres e gerou renda para 19 delas, em
272 oficinas. A culminância do projeto foi a
exposição “Olhares Compartilhados” com

trabalhos das alunas inspirados em pintores
modernistas de nosso País.

Ao longo de 2017, o foco da parceria dirigiu-se
para o fortalecimento do negócio dos partici-

pantes que já empreendiam. Foram realizadas
várias oficinas que ajudaram na construção

da atitude empreendedora, na proatividade e
no enfrentamento de problemas e conflitos.
Palestras e oficinas apresentaram os benefícios de se tornar um microempreendedor
individual, noções de planejamento, venda,

controle de dinheiro e das finanças pessoais,
como a formação de preços, entre outros

assuntos. Profissionais do Sebrae-RJ, contri-

buíram, também com o projeto Toque de Mão
na mediação de conflitos e na instauração de
um regimento interno.

Sesi Cidadania - Firjan

Casos de sucesso do
Faça Acontecer

O Sesi Cidadania, o Instituto Euvaldo Lodi e

Alguns dos participantes dos projetos sociais do Insti-

o Conselho de Jovens Empresários do Rio de
Janeiro, do Sistema Firjan, em parceria, pro-

moveram o projeto Faça Acontecer que tem

tuto Trilho foram selecionados para participar do Faça
Acontecer. Destacamos dois casos de sucesso:

o objetivo de levar cultura, educação, esporte,

A empreendedora Ana Claudia, da comunidade do

formação técnica e capacitação profissional

empreendimento, mas ela tinha um sonho: Curvas

lazer e formar lideranças através de cursos,

para empreendedores das comunidades do
Rio de Janeiro.

Em 2017, o Instituto Trilho sediou o Faça Acontecer, no bairro de Santa Teresa, que contemplou

14 empreendedores das comunidades do Fallet,
Fogueteiro, Prazeres, Julio Ottoni e Guararapes,

além de participantes de seus próprios projetos.

A iniciativa teve duração de 117 horas, com carga
horária de 66 horas, durante 8 semanas.

Fallet, começou o curso sem um nome para seu

de Dandara nasceu do seu desejo de costurar roupas

plus size. Durante o curso, além de conseguir idealizar
o nome para sua marca, Ana Claudia criou uma logo

e estruturou seu novo modelo de negócio. Focou na

gestão de tempo, para que a transição – inicialmente
confeccionava bolsas - fosse concluída com êxito.
Curvas de Dandara se estruturou e com um plano

de marketing direto buscou uma comunicação mais

rápida com o consumidor através de uma rede social.
O lançamento da rede teve uma boa adesão por

parte do público alvo e a costura das roupas passou
a representar 20% do faturamento da empreende-

dora (R$600,00). O lucro de Ana Claudia passou de

R$750,00 para R$1.500,00 durante o período do curso.
Para 2018, foi estipulada uma meta de que a marca
atinja 70% de seu faturamento total.

O PanComCurva, empreendimento do Charles, teve

como objetivo a realização de ímãs com arte de rua.
Inicialmente Charlito, como é conhecido, enfrentava

problemas de controle financeiro, captação de projetos
e dispersão com relação ao nicho de mercado. Após
iniciar o curso, o negócio passou a consolidar seu

controle financeiro e a focar na realização de projetos
específicos. No início do projeto, o empreendedor

obtinha um lucro de R$4,00, enquanto que ao final do
curso seu lucro passou a ser de R$130,00. Com uma
prospecção de aumento à R$800,00 por mês.
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Escola Eleva

Sociedade Brasileira de
Cultura Inglesa

O parceiro, Move Rio, promoveu a aproximação entre o Instituto Trilho e a Eleva, escola
particular de excelência do Rio de Janeiro.

Anualmente, alunos da Pré-Escola Cantinho

Feliz serão selecionados para candidatarem-se a bolsas integrais; em 2017, Lucas Santos
de Souza Costa, de 6 anos, depois de uma

série de entrevistas, foi contemplado com a
bolsa de 100% e cursará o Eleva até o final
do ensino médio.

O Instituto Trilho participa, desde 2009, de

uma das ações sociais da Sociedade Brasileira
de Cultura Inglesa que viabiliza o estudo da

língua inglesa para crianças, jovens e adultos
de comunidades de baixa renda visando

melhores oportunidades de trabalho, inserção social e qualidade de vida. Em 2017, a

Cultura Inglesa disponibilizou 32 bolsas de

estudo integrais para o Instituto Trilho, que

tem a tarefa de divulgar o projeto, promover
a seleção e inscrição dos alunos e, ainda,
monitorar seus indicados durante todo o

curso, com acompanhamento, se necessário
da equipe psicossocial.

74
alunos com matrícula
ativa na Cultura Inglesa
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Ginásio Experimental
Olímpico Juan Antonio
Samaranch
O GEO, como é conhecido o Ginásio Experimental

Olímpico Juan Antonio Saramanch, escola de ensino
fundamental II do bairro de Santa Teresa, voltado
para a prática e atuação profissional na área dos

esportes, é uma parceria que vem se expandindo.

Em 2017, a direção do GEO buscou apoio nas áreas

de capacitação profissional e de saúde do Instituto.

Neste sentido, foram ministrados cursos de informática - básico e avançado - para alunos e funcioná-

rios, no próprio GEO, e ainda, crianças com demanda
de atendimento psicológico foram encaminhadas

Colégio Estadual Monteiro
de Carvalho

para a Clínica de Psicanálise Entre Nós, fundada por

psicanalistas voluntários, na sede do Instituto Trilho.

Desde a fundação do Colégio Estadual Monteiro

de Carvalho, em 2008, o Instituto Trilho trabalhava
muito próximo à Secretaria Estadual de Educação

do Rio de Janeiro, alertando, por exemplo, para problemas como a falta de professores e funcionários.
Buscava parcerias para implementar projetos no

contraturno escolar, de modo a manter os alunos
dentro da escola e fora das ruas. Neste sentido,

projetos importantes já foram realizados ali, como
os de esporte em parceria com a Light e com a

Embratel, e os de capacitação profissional, como

os acordos fechados com a empresa multinacional,

36

Tyco. Em 2017, destacaram-se:

certificados emitidos
INFORMÁTICA GEO
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1
Projeto Revoar
Projeto de educação elaborado pelas voluntárias
Carolina Senna Figueiredo, Ana Laura Macedo e

Marina Mascarenhas, que trabalha com as compe-

tências socioemocionais de jovens em situação de
vulnerabilidade social, como colaboração, autoconhecimento, confiança e inteligência emocional,

que não são valorizadas pela escola. 20 alunos participaram de diversas dinâmicas do Revoar que os

norteou na busca de melhores caminhos pessoais
e profissionais, desenvolvimento de habilidades e
estruturação dos passos futuros mais alinhados
com seus propósitos.

3
Try Rugby

2
Cursos Livres de
Língua Italiana e Design
O Instituto Trilho, em parceria com a Secretaria

Estadual de Educação, auxiliou na implementação
do projeto piloto de cursos de italiano e de design
promovidos pelo Instituto Italiano de Cultura

com o Instituto Europeo di Design. 44 alunos do

Colégio estão inscritos no projeto que prevê, ainda,

Projeto implantado no Colégio E. Monteiro de Carvalho pela inciativa da Universidade Estácio de Sá

e do Instituto Trilho. O Try Rubgy é uma realização
do British Council e tem o objetivo de proporcionar aos jovens a oportunidade de jogar rugby e

desenvolver habilidades como trabalho de equipe,

liderança e disciplina. Alunos de 1º e 2º anos receberam aulas do esporte na disciplina de Educação

Física, cujos professores são, também, capacitados
para dar continuidade ao projeto.

a qualificação de professores naquelas áreas para
assumirem as turmas em 2018.
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Eixos de
Atuação

PROJETOS PRÓPRIOS
• Pré-Escola Cantinho Feliz
• Oficina de Férias

O Instituto Trilho mantém seus eixos de atuação –

• Escola de Informática

educação, saúde, capacitação profissional, geração
de renda e cidadania - que foram delineados

PARCERIAS

de modo a maximizar o rendimento dos

• Colégio Estadual
Monteiro de Carvalho

participantes de seu projeto social.

• Cultura Inglesa
• Projeto Tabalugahaus

PROJETO
PRÓPRIO
EDUCAÇÃO

• Reacender
CIDADANIA

Núcleo
Santa
Teresa

PROJETO
PRÓPRIO
• Toque de Mão

GERAÇÃO
DE RENDA

PROJETO PRÓPRIO
CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL

PROJETOS
PRÓPRIOS
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SAÚDE

• Clínica de Psicanálise
Entre Nós

PARCERIAS
• CMS Ernani Agrícola

• Compartilhar

• Clínica da Família
Sérgio Viera de Melo

• Escola de
Informática – EIC

• Policlínica Granato

PROJETO
PRÓPRIO

PROJETO PRÓPRIO
• Escola de Informática

EDUCAÇÃO

• ArteMão
(oficina de culinária)

PARCERIA
• Pré-Escola e Escola
Municipal Marquês
de Salamanca

GERAÇÃO
DE RENDA

Núcleo
Três Rios

PARCERIA
SAÚDE

Núcleo Santa Teresa

• Unidade de
Saúde da Família

Atendimentos no ano
Pré-Escola Cantinho Feliz

100

Escola de Informática Santa Teresa

200

Acessos à Internet

232

Oficinas Compartilhar Sede

1.806

Oficinas Compartilhar Cantinho Feliz

78

Toque de Mão

96

Escola Municipal Marquês de Salamanca

84

Projeto Reacender

1.217

Escola de Informática Três Rios

10

Clinica Entre Nós (psicanalistas voluntários)

705

Unidade de Saúde

Cultura Inglesa

74

Clínico Geral

627

Oficina de Férias

188

Odontologia

108

Faça Acontecer

225

Enfermagem

344

Colégio E. Monteiro de Carvalho

600

Vacinação

188

Núcleo Três Rios
Atendimentos no ano
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Por que a
educação infantil
é importante?

A Educação Infantil é a primeira porta
de acesso da criança à sociedade, onde
ela tem a oportunidade de construir suas
hipóteses e aprendizagens sobre o mundo.
Entre os muitos benefícios que uma
educação infantil de qualidade traz para
o desenvolvimento do ser humano estão:
ganhos nas capacidades de compreensão,
melhora nos níveis de aprendizado no médio
prazo e melhora na escolaridade e renda no
longo prazo.1
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EDUCAÇÃO

O primeiro eixo de atuação, a educação, está voltado para a primeira
infância. O trabalho realiza-se na Pré-Escola Cantinho Feliz, dirigido

para as comunidades de Santa Teresa, e no suporte à Escola Municipal
Marquês de Salamanca, em Três Rios, zona rural do Rio de Janeiro.

Pré-Escola
Cantinho Feliz
O projeto pedagógico procura alinhar-se com a proposta anual da ONU/
UNESCO - que, em 2017, recomendou, entre outros, temas em torno de
cuidados com o planeta - e o integra à sua própria prática. A obra do

autor infantil, Monteiro Lobato, “Sítio do Pica-Pau Amarelo”, foi, então, o

fio condutor desse trabalho pedagógico, em 2017. A conduta metodológica dividiu o projeto em cinco etapas que ocorreram de acordo com os
conhecimentos prévios e as demandas trazidas pelas crianças.

100
crianças, de 2 a 6
anos, atendidas

400
pessoas impactadas
diretamente
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21
reuniões e jornadas
pedagógicas

6
passeios pedagógicos
com os alunos

14
oficinas de artesanato
com o projeto de
capacitação profissional
- Compartilhar - com

78

participantes
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São realizadas avaliações periódicas do desenvolvimento das

crianças da Pré-Escola Cantinho

Feliz de modo a estabelecermos
instrumentos quantitativos para

aperfeiçoar as estratégias peda-

gógicas que atendam à demanda
de nossos alunos.

22 • EDUCAÇÃO

“Temos a responsabilidade de
desenvolver uma consciência
que entenda a cultura da
infância como uma etapa
particular do processo de
iniciação do humano, de forma
a garantir a sobrevivência de
nossa espécie.”2

A Pré-Escola Cantinho Feliz preocupa-se em mapear o impacto do
desenvolvimento das crianças da
turma do Pré-II ao longo do ano
escolar. A avaliação é feita em

três momentos: no início do ano
letivo, final do primeiro semestre
e final do ano. Veja o quadro:

RELATÓRIO PSICOSSOCIAL 2017

50

50

50

80

95

DESENVOLVIMENTO
PSICOMOTOR

80

65

80

90

AUTONOMIA

DESENVOLVIMENTO DO
RACIOCÍNIO LÓGICO
E LINGUAGEM

% | início
% | 1º semestre
% | 2º semestre
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O IMDS realiza, ainda, acompanhamento das crianças que se formam na Pré-Escola Cantinho Feliz. Semestral-

mente, a coordenadora pedagógica visita as novas escolas para onde foram transferidas solicitando aos novos
professores informações sobre o desenvolvimento dos ex-alunos.

CRIANÇAS ENCAMINHADAS

16

1

6

Fundação Bradesco

Escola Eleva

Rede Municipal

Pré-Escola e
Escola Municipal
Marquês de
Salamanca
A Escola Municipal Marquês de Salamanca é uma parceria do IMDS com
a Secretaria de Educação de Três Rios, zona rural do Rio de Janeiro, que

tem o grande mérito de facilitar a vida escolar das crianças da zona rural
que eram obrigadas a viajar até Bemposta para frequentar as aulas.

O trabalho pedagógico faz uso de diferentes recursos e tecnologias e

desenvolve projetos de variados temas, sempre contando com a parti-

cipação da família na educação da criança, como é a filosofia de atendimento do Instituto Trilho.
24 • EDUCAÇÃO

84
alunos

28
atividades de
fortalecimento
aluno/escola/família

SAÚDE

74

Na área da saúde - seu segundo eixo de atuação o Instituto Trilho desenvolve projetos através de parcerias regulares para colaborar com a promoção da

saúde e a prevenção de doenças. No Rio de Janeiro,
esta parceria se realiza em ações conjuntas com o

CMS Ernani Agrícola, Clínica da Família Sérgio

Vieira de Mello e com a Policlínica Granato que
ministra palestras para os atendidos dos projetos

do Instituto. A iniciativa voluntária de psicanalistas,

que presta atendimento psicológico, individual, para
crianças, jovens e adultos, na Clínica de Psicanálise

Entre Nós, fundada pela psicanalista, Camila Salgado
Lacerda, ao lado da atuação, também voluntária, da
fonoaudióloga, Aurore Scotté, que presta atendi-

mento na Pré-Escola Cantinho Feliz, semanalmente,
aumentou a abrangência da área de saúde do Instituto. Em Três Rios, o Instituto Trilho trabalha com a

Estratégia Saúde da Família, programa nacional de
atenção básica.

1079
atendimentos na
Unidade de Saúde da
Família em Três Rios,
interior do Estado (clínico
geral, odontologia,
enfermagem)

encaminhamentos do projeto
Reacender para a área de saúde
(CMS Ernani Agrícola, CAPSI,
Instituto Anthropos, Policlínica
Granato, Henri Vallon, Hospital
dos Servidores do Estado; Clínica
da Família Inhaúma; Lions Clube;
Clínica da Família Sérgio Vieira
de Mello; Ambulatório Bambina
e Ambulatório Flamengo; CPRJ;
Clínica Entre Nós; Instituto Phillipe
Pinel; CAPSI Maurício de Souza;
Clínica Social Copacabana)

05

encaminhamentos
da Pré-Escola
Cantinho Feliz
para a área
de saúde (CMS
Ernani Agrícola,
CAPSI, dentista,
oftamologista)

705

atendimentos na
Clínica de Psicanálise
Entre Nós

SAÚDE • 27

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

O terceiro eixo de atuação do Instituto foi deli-

neado, em um primeiro momento, para as mulheres
e, mais tarde, contemplou os jovens das comunida-

A área de capacitação profissional desenvolve projetos
como o Compartilhar e a Escola de Informática – EIC.

des de Santa Teresa.

De acordo com o resultado da GEM (Global Entrepreneurship Monitor) realizada em 2015, quatro em cada dez brasileiros adultos já possuem um negócio ou estão envolvidos
com a criação de uma empresa. Neste mesmo documento
aponta o Brasil como primeiro lugar quando o assunto é a
abertura de novos empreendimentos. Outro dado importante é que 51,2% dos empreendedores que iniciam seu
próprio negócio são mulheres, o que tem se mostrado de
suma importância na composição do orçamento familiar.3

O Compartilhar funciona como uma oficina de

As oficinas, em 2017, estenderam-se para a sede

artesanais com o objetivo de capacitar e de desen-

em atividade extra para os familiares das crianças

trabalhos manuais que ensina diversas técnicas
volver o potencial criativo das alunas elevando

sobretudo o sentimento de si destas mulheres. Este

da Pré-Escola Cantinho Feliz transformando-se
matriculadas no projeto.

ano, o Compartilhar sediou o projeto financiado

pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, o Toque

de Mão, que enriqueceu o grupo com o ensino de

mais técnicas e o auxílio de mais um professor. Uma
vernissage com os trabalhos das alunas, aberta a
familiares e amigos, finalizou o projeto.

272
oficinas realizadas no
Instituto Trilho e na PréEscola Cantinho Feliz
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A Escola de Informática – EIC – funciona em

A EIC manteve a parceria com o CAMP Santa Teresa,

metodologia da Ong Recode, voltada para a inserção

principal de agregar a informática ao currículo da

parceria com a fundação alemã Tabalugahaus, com

no mundo digital e no mercado de trabalho. Nossos

alunos são crianças, adultos e adolescentes frequentando cursos de conteúdo do Pacote Office, Noções

que beneficia jovens de 15 a 24 anos, com o objetivo
entidade, que prepara rapazes e moças para o programa federal do primeiro emprego.

de Gestão de Projetos e atividades ligadas ao uso

Na Pré-Escola Cantinho Feliz, onde a metodologia

na Pré-Escola Cantinho Feliz e no Ginásio Experi-

Digital são alinhados com a temática do projeto

conteúdo técnico, os alunos participaram de discus-

matriculadas no Pré-I e o Pré-II, realizando em sala

na comunidade e soluções para resolvê-los, assuntos

lógico, coordenação motora, assimilação e associa-

vista de trabalho, projetos de vida, entre outros - e

des previstas para a execução do programa.

responsável da internet, na sede do Instituto Trilho,

e o conteúdo das aulas de informática da Cantinho

mental Olímpico Juan Antonio Saramanch. Além do

pedagógico da instituição, atendemos 50 crianças

sões contextualizadas – sobre o território, problemas

de aula, atividades que desenvolvam o raciocínio

diversos da atualidade, comportamento em entre-

ção de conteúdo com jogos educacionais e ativida-

trabalhos de cidadania, ampliando o conhecimento,
o desenvolvimento e o fortalecimento dos vínculos
familiares e sociais.

150
alunos concluíram seus
cursos e 232 acessos foram
realizados no laboratório
de informática
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No núcleo de Três Rios, o Instituto Trilho mantém
também projeto de empoderamento social

através de ferramentas digitais, em parceria com

o Instituto Net Claro Embratel e Prefeitura de Três
Rios. O projeto beneficiou os alunos da Escola

Municipal Marquês de Salamanca e moradores da
comunidade rural da Estrada Itajoana.

94
alunos na Escola
de Informática

O Brasil figura como o décimo país do mundo com o
maior número de pessoas desconectadas da internet,
afirma um estudo encomendado pela Internet.org - uma
iniciativa criada pelo Facebook com o objetivo de levar
conexão a áreas isoladas e populações de baixa renda.
Segundo a pesquisa, cerca de 70,5 milhões de brasileiros
- ou seja, 1/3 da população- não possui acesso à internet,
seja por banda larga, móvel ou fixa. As informações
foram divulgadas pela revista britânica The Economist.4
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Venho por meio desse e-mail, agradecer por me darem a
oportunidade de ter mais um certificado dentre meus papéis.
Amanhã 26/01/2018, estarei concluindo meu processo de
aprendizagem na Ipiranga Produtos de Petróleo.
Foi um período ótimo e enriquecedor, com uma galera genial
onde aprendi muitas coisas e adquiri muitos conhecimentos que
até então, eu não saberia se não passasse por essa experiência.
Agradeço por terem me permitido e me indicado a essa experiência, vocês foram fundamentais em todo o meu processo
mesmo ausente. A todo tempo, desde que conclui meu processo no Ginga vocês sempre estiveram em meus pensamentos.
Estou agradecida a vocês e não sei neste instante como retribuir tanto carinho, mas é claro que encontrarei uma maneira
de fazê-lo. Estou à sua disposição para quando precisar, a
qualquer momento e a qualquer hora.
Tenhamos um ótimo 2018!
Saibam que estou morrendo
de saudades de cada um
de vocês.
Raphaela Joviano
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GERAÇÃO DE RENDA

O quarto eixo, geração de renda, cujo projeto

recebeu o nome de Toque de Mão, é composto por
mulheres que foram capacitadas e já empreendem.

36

3089

O projeto concentra seus esforços na capacitação
técnica, no fomento do empreendedorismo como
forma de inclusão e relação com o universo do

clientes

trabalho, na orientação sobre gestão de negócios e
na criação do trabalho de rede. Em 2017, a parceira
Rede Asta trouxe o cliente, Instituto Porto Seguro,
que encomendou um grande número de bolsas-

-pastas. As artesãs ocuparam-se com esta produção, por aproximadamente 6 meses, aumentando

a renda e aprimorando a metodologia de trabalho
para grandes produções.
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14

peças produzidas

participações em
bazares, palestras
e oficinas

CIDADANIA

Na área de cidadania, quinto e último eixo
de atuação, o Instituto mantém o Projeto

Reacender, que já funciona há 12 anos com o

objetivo de fortalecer os vínculos sociais de seus
atendidos e de promover a autonomia de suas

famílias. Funciona através de grupos operativos
quinzenais e atendimentos individuais para que
seja, então, traçado o Plano de Ação Familiar -

um dos principais instrumentos de trabalho do

projeto - sempre mediados por uma psicóloga e
uma assistente social.

O destaque, este ano, foi a abertura do atendimento para as famílias da Pré-Escola Cantinho
Feliz, na própria escola, de modo a ampliar o
campo de ação.

Durante o ano de 2017, em virtude dos diversos
problemas enfrentados no Rio de Janeiro pela
população em geral, sobretudo, pela popula-

ção das comunidades nas áreas de educação,
saúde, segurança e desemprego, o trabalho

focou em estratégias de enfrentamento dessas
questões que eram trazidas pelo grupo. Das

discussões surgiram inúmeras demandas que
promoveram o estreitamento da relação do

Instituto Trilho com as instituições parceiras,

principalmente, o Posto de Saúde Ernani Agrí-

cola, CRAS Professora Ismênia de Lima Martins,
Associações de moradores/lideranças comunitárias, escolas do território, Clínicas Sociais
e ONGS. Os atendidos do Reacender foram

também incentivados a participar de iniciativas
do próprio Instituto em projetos destinados ao

fomento do empreendedorismo, à capacitação
profissional e geração de renda.
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HISTÓRIA DO REACENDER
Maria de Alexandre, 65 anos, trabalhou uma vida

inteira como tinturista em salões de beleza quando
um problema sério de coluna que a impedia de

manter-se em pé fez com que ela abandonasse a

profissão. De uma hora para a outra viu-se doente,
sem trabalho, sem benefícios sociais – embora

tenha começado a trabalhar muito cedo, por desconhecimento de seus direitos, não teve sua car-

teira assinada no início da carreira; na época de sua
doença tinha apenas 10 anos de carteira assinada.
Sem renda, precisou morar com irmãs com sérios

problemas de alcoolismo. Sabia que precisava encontrar uma saída para sua situação. Foi quando viu um

anúncio que oferecia aulas de informática no Colégio
Estadual Monteiro de Carvalho, em Santa Teresa. De

lá, foi um pulo para conhecer os outros projetos ofe-

desconhecia como a gratuidade de transporte para

avó quando era ainda muito pequena – eu rezo agra-

Continuada –, que lhe garante hoje a renda de

recidos. “Até hoje – diz Alexandra, apelido dado pela
decendo a assistente social que me apresentou os

projetos do Instituto”. Hoje, participa praticamente

de tudo: no Compartilhar aprende e relembra técni-

cas de bordado que tinham sido ensinadas pela mãe

há muitos anos; na Escola de Informática atualiza seu
aprendizado sempre que possível e no Reacender,

ganhou asas para refazer sua vida pessoal e profissional. Ao longo de dois anos no projeto de cidadania

a terceira idade e o BPC - Benefício de Prestação
um salário mínimo mensal e que somado ao que

produz com seus bordados, permitiu que Alexandra
se mudasse para um lugar só seu, adquirisse bens
como celular e TV e, muito importante, a fizesse

sonhar novamente como com viagens a lugares –

como o Nordeste brasileiro – que sempre desejou
conhecer. O Reacender, segundo Alexandra, com

seu viés de estímulo à sororidade entre as mulhe-

recebeu apoio nutricional e supervisão para colocar

res participantes, ainda teve o mérito de ajuda-la a

Plano de Ação Familiar. Nesse meio tempo, realizou,

Mas, não para por aí. Alexandra comprou um fogão e

em prática o que tinha sido estabelecido em seu

ainda, um curso de auxiliar de cozinha e de cuidadora
de idosos. O projeto a apresentou a benefícios que

compreender melhor as irmãs e seus problemas.

pretende começar a produzir pães, utilizando o que
aprendeu no curso de cozinha.

		2015				
Documentação
Moradia
Renda Familiar
Saúde
Escolaridade

2017

Sim

Sim

De favor, com irmãs

Em um quarto próprio

R$0,00

1 salário mínimo + venda de bordados

Hipertensão, diabetes, glaucoma,

problemas de coluna sem tratamentos
Ensino médio completo

Em tratamento
Ensino médio completo

Para avaliar os resultados alcançados pelo projeto

nos dois últimos anos, aplicamos um questionário no
qual podemos traçar um perfil socioeconômico das
famílias atendidas:
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Perfil das
famílias do
Reacender

A prática de traçar o perfil das famílias do projeto

tem como objetivo principal colher dados para que

seja possível fazer um diagnóstico dos problemas e
necessidades enfrentados por esses participantes

para traçar diretrizes capazes de promover o fortale-

cimento das famílias. Este ano foram entrevistadas 17

famílias (6 participantes antigas e 11 recém chegadas).

100

SEXO DOS
ENTREVISTADOS

6

12

% | sexo feminino

26
35

6

% | Morro da Coroa
% | Morro dos Prazeres
% | outras comunidades de Santa Teresa
% | Morro do Fallet
68

COMUNIDADE

47
26

6

35

FAIXA ETÁRIA DAS
ENTREVISTADAS
68
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% | entre 18 e 25 anos
% | entre 26 e 35 anos
% | mais de 36 anos

41

41

12

6

17

6

18% possui de 1 a 2 cômodos (sala, quarto, cozinha e banheiro)

Moradia

% | casa própria com declaração da Associação
de Moradores reconhecendo a posse da casa
% | aluguel
% | casa cedida por amigos ou familiares
% | posse

41

Escolaridade

18

% | ensino médio completo
% | ensino superior incompleto
% | ensino médio incompleto
% | ensino fundamental completo
% | ensino fundamental incompleto

59

Modalidade
de trabalho

18

12

29

% | donas de casa, estudantes e desempregadas
% | CLT
% | informal

53

35

12

Os valores representam a soma dos salários e, em alguns casos, os benefícios do governo.

Renda

% | renda inferior ao salário mínimo nacional
% | 2 salários
% | superior a 2 salários
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76

Auxílio do
Governo

% | possuem algum benefício do Governo, sendo a
Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada
os mais citados
% | não possuem

76

Lazer

24

24

% | realizam passeios ao ar livre, ao shopping e
a eventos gratuitos
% | não realiza atividades de lazer por falta de
dinheiro

100

Saúde
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% | não possui plano de saúde, mas tem vínculo
com a saúde pública do território

17

41

famílias
cadastradas

sessões de
grupo operativo

551

296

atendimentos
individuais
ENCAMINHAMENTOS
defensoria pública, cursos livres,
emissão de documentos, apoio
nutricional, garantia de direitos,
emprego e geração de renda
escolaridade, cursos livres,
serviços diversos de saúde
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Instituto Trilho na Imprensa
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Instituto Trilho na Imprensa
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Avaliação Financeira
O IMDS foi beneficiado pela renovação da parceria com a Tabalugahaus. Seguindo o exemplo de outros anos,
os custos administrativos permaneceram abaixo de 20% priorizando a política de alocar a maior parte dos
recursos nos projetos sociais.

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

Realizado IMDS 2017

Realizado IMDS 2016

1 . 27 3 .142, 36
885.317,23
29.000,00
200.926,23
125.398,90
32.500,00

1 . 260. 670,57
1.005.087,98
40.952,00
187.599,01
27.031,58
0,00

Projeto Reacender
Instituto Marquês de Salamanca

110.109, 35
110.109,35

113 .966 ,50
113.966,50

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

50.148 , 82
15.839,82
34.309,00

45 .986 ,91
14.433,98
31.552,93

Projeto Compartilhar
Instituto Marquês de Salamanca
Lei de Incentivo a Cultura - ISS / RJ

69.991 ,56
42.462,82
27.528,74

68 .618 , 27
48.618,27
20.000,00

Projeto Toque de Mão
Instituto Marquês de Salamanca
Lei de Incentivo a Cultura - ISS / RJ

43 .908 ,12
21.908,12
22.000,00

4 4 .513 ,63
29.513,63
15.000,00

17.759,78
17.759,78
0,00

16 . 857,16
16 . 857,16
0,00

1 .565 .059,99

1 .550.613 ,04

Colégio Estadual Monteiro de Carvalho
Instituto Marquês de Salamanca
Projeto de Capacitação Profissional
Subtotal
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Projetos Sociais - Três Rios
Escola e Pré-Escola Municipal
Marquês de Salamanca
Instituto Marquês de Salamanca
Pessoas Físicas
Prefeitura Municipal de Três Rios ****

46.167,39

63.701,60

20.167, 39
26.000,00

39.701 ,60
24.000,00

21.062,04
7.062,04
14.000,00

21.537,99
9.537,99
12.000,00

Escola de Informática Três Rios
Instituto Marquês de Salamanca
Pessoas Físicas

13.079,79
7.079,79
6.000,00

7.497,97
5. 497,97
2.000,00

Projeto ArteMão
Instituto Marquês de Salamanca

29.482,86
29. 482,86

29.296,95
29. 29 6 ,95

109.792,08

122.034,51

USF - Unidade de Saúde da Família
Instituto Marquês de Salamanca
Pessoas Físicas
Prefeitura Municipal de Três Rios *****

Subtotal

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

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 RECODE é responsável pela capacitação dos educadores.
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.
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Instituto Marquês de Salamanca = Klabin, Monteiro Aranha e Grupo Ultra
Realizado IMDS 2017

Realizado IMDS 2016

1.674.852,07

1.672.647,55

348.142,30

340.133 ,31

2.871, 47

3 .585 ,00

2 .025 .865 ,84

2 .016.365 ,86

Total em Investimento Social
Despesas Administrativas e Prospecção IMDS
Investimentos IMDS
Projetos Sociais + Investimento
+ Administrativo

distribuição de recursos IMDS
82,68%

projetos sociais

17,18%

despesas administrativas e de prospecção

0,14%

investimentos

origem dos recursos
82%

Pessoa Jurídica
1.654.351,84

4%

Pessoa Física
78.500,00

1%

Instituições não Governamentais
29.000,00

10%

Secretaria Municipal de Educação - RJ
200.926,23

2%

Lei de Incentivo a Cultura - ISS / RJ
49.528,74

1%

Outras Receitas
13.559,03
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Agradecimentos
Mantenedores Institucionais

Colégio Estadual Monteiro de Carvalho

Grupo Ultra

Apoiadores

Monteiro Aranha S/A

Centro Integrado de Estudos e Programas de
Desenvolvimento Sustentável - CIEDS

Klabin S/A

Santa Teresa | Rio de Janeiro

Universidade Estácio de Sá

1º Eixo de Atuação: Educação

2º Eixo de Atuação: Saúde

Mantenedor

Policlínica Granato

Pré-Escola Cantinho Feliz

Apoiador

Tabalugahaus

Posto de Saúde Ernani Agrícola

Ipiranga

Voluntários

Piraquê

Camila Salgado Lacerda

Secretaria Municipal de Educação do Rio de
Janeiro

Isabela Monteiro de Carvalho

Parceiros

Clínica de Saúde da Família Sérgio Vieira de Mello

MoveRio

Bianca Cortes

Policlínica Granato

Ieda Pizzo

Wolfgang Rohrbach

Apoiadores

3º Eixo de Atuação: Capacitação
Profissional

Limpanno

Mantenedor

Ediouro

Lapope – Laboratório em Pesquisas
Educacionais do Centro de Educação da UFRJ
Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa

Voluntárias

Aurore Scotté

Zanella Bethlem Grandi
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Escola de Informática e Cidadania
Tabalugahaus

Apoiador

Ong Recode

Centro Integrado de Estudos e Programas de
Desenvolvimento Sustentável - CIEDS

Voluntária

Regina Amendola

Compartilhar

Parceiro

Lei Municipal de Incentivo à Cultura da
Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro
- Lei do ISS RJ
Empresas incentivadoras do projeto beneficiado
pela Lei do ISS: Bioxxi Exterilização; Brookfield;
Opportunity; Paineiras Investimentos

4º Eixo de Atuação: Geração de Renda
Toque de Mão

Parceiros
Sebrae RJ

Sesi Cidadania – Sistema Firjan

Apoiadores
Rede Asta

5º Eixo de Atuação: Cidadania

Pré-Escola e Escola Municipal Marquês de
Salamanca

Parceiros

Instituto Net Claro Embratel

Prefeitura Municipal de Três Rios
Unidade de Saúde da Família

Parceiros

Prefeitura Municipal de Três Rios

Agradecimentos Especiais
Adriane Cordeiro

Circuito Elegante

Curumim Turismo
Escola Eleva

Fórum de Ipanema

Fundação Bradesco

Clínica de Saúde da Família Sérgio Vieira de Mello

Grafiteiros do muro da Pré-Escola Cantinho Feliz:
Marcio SWK, Pacato, Cubotopia, Jou, Toz, Br, Eco,
Tarm, Akuma, Smael, Life, Rena, Vato, Duim, Lets
e Fame.

Policlínica Granato

Instituto da Criança

Reacender

Apoiador

CMS Ernani Agrícola
Sebrae-RJ

Comunidade da Estrada Itajoana
| Três Rios

ID Cultural

Livraria Argumento
Ong Reciclação

Parceiros

Parceiros Comunicação Institucional

Fazenda Cataguá

Agência Campana

Fazenda da Paciência/Espólio Newton Lins
Fazenda Santarém

Redondo Estratégia + Design

Fazendo Retiro
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Conselho Diretor e Diretoria do
IMDS 2015/2019
Conselho Diretor:

Olavo Egydio Monteiro de Carvalho - Presidente

Equipe – Administrativo

Diretora-Executiva:
Paula Baggio

Maria Salles Monteiro de Carvalho - VicePresidente

Diretora de Comunicação:

Pedro Andre Sauer

Coordenadora de Projetos:

Rita de Cássia Paes Beltrame

Leocádio de Almeida Antunes Filho
Paulo Granato

Conselho Fiscal:

Wolfgang Rohbach
Tania Maria Camilo
Moisés Barreto

Conselho Consultivo:

Ana Monteiro de Carvalho Razzouk
Antônio Dias Leite Neto

Celi Elisabete Júlia Monteiro de Carvalho
David Klabin

Joaquim Francisco Monteiro de Carvalho Neto
Júlia Monteiro de Carvalho Judice

Camila Lacerda

Alessandra Teixeira

Financeiro-Administrativo:
Cláudio Mello

Assistente Administrativo:
Rosangela Marques

Diretora da Pré-Escola Cantinho Feliz:
Ruani Maceira

Coordenadora Pedagógica da Pré-Escola
Cantinho Feliz:
Gerlane Maria Gomes Nogueira

Sergio Alberto Monteiro de Carvalho

Coordenadora das Oficinas Compartilhar
e Toque de Mão:

Diretoria:

Coordenador da Escola de Informática
e Cidadania:

Isabela Salles Monteiro de Carvalho – Vice
Presidente

Equipe Psicossocial:

Newton Lins Filho

Sergio Francisco Monteiro de Carvalho
Guimarães

Olavo Egydio Monteiro de Carvalho - Presidente

Mariana Pizarro Monteiro de Carvalho
Camila Salgado Lacerda

Ernani Klingelhoefer Judice
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Sibelle Lemos

João Cláudio Ventura Batista

Danielle Ferreira da Silva (Assistente Social)
Irene Plattek Teles (psicóloga institucional)

Expediente

Fotos

Texto:

Caio Corrêa

Camila Lacerda

Colaboradores:

Thiago Diz

Arquivo IMDS

Rosangela Marques, Paula Baggio, Alessandra
Teixeira, Danielle Silva, Irene Plattek, Claudio
Mello, Sibelle Lemos, Ruani Maceira

Projeto Gráfico e Diagramação
Redondo Estratégia + Design

A todos que nos apoiaram em 2017,
o nosso muito obrigado.

AGRADECIMENTOS • 53

Referências bibliográficas
1

http://www.fmcsv.org.br/pt-br/Paginas/o-que-e-educacao-infantil.aspx, acesso em 19.02.2018

2

http://www.educandotudomuda.com.br/infancia-ameacada-primeira-infancia/

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/bis/pesquisa-gem-revela-taxa-de-empreendedorismo-no-pais,eb3913c334085510VgnVCM1000004c00210aRCRD acesso em 09.03.18

3

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/bis/pesquisa-gem-revela-taxa-deempreendedorismo-no-pais,eb3913c334085510VgnVCM1000004c00210aRCRD acesso em 09.03.18

4

Instituto Trilho na Imprensa
https://franklintoscano.blogspot.com/2017/11/desfile-beneficente-ao-instituto.html acesso
em 05.06.2018
http://lulacerda.ig.com.br/olavo-monteiro-de-carvalho-livro-sobre-o-ex-imds-atual-institutotrilho/ acesso em 05.06.2018
https://www.sopacultural.com/historias-de-vidas-transformadas-estao-no-livro-sobre-os-20anos-do-instituto-marques-de-salamanca/ acesso em 06.06.2018
DOIS CAFÉS E A CONTA COM... Paula Baggio, Revista O Globo. Brasil, 2017.

Mantenedores

Parceiros / Apoiadores

Rua Almirante Alexandrino, 1662
Santa Teresa | Rio de Janeiro

Tel.: (21) 2221 7475 | imds@imds.org.br

Facebook: Instituto Marquês de Salamanca
www.institutotrilho.org.br

