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APRESENTAÇÃO
O Instituto Rio é uma fundação comunitária criada no ano
2000 com o objetivo de apoiar e fortalecer iniciativas que
promovem o desenvolvimento social da Zona Oeste da
cidade do Rio de Janeiro.
O Instituto Rio trabalha com foco no empoderamento das
comunidades locais, na mobilização e articulação de diversos
atores estratégicos presentes no território, na articulação de
parcerias e redes colaborativas e na qualificação da atuação
de lideranças, organizações sociais e coletivos de base
comunitária.

APRESENTAÇÃO
Missão
Fomentar, fortalecer e articular iniciativas que promovam o
desenvolvimento comunitário da Zona Oeste do Rio de
Janeiro.
Visão
Ser a ponte entre empresas, organizações da sociedade civil e
ações do governo para promover o desenvolvimento da Zona
Oeste do Rio de Janeiro, de forma sincronizada com as
potencialidades locais.
Fundo Vera Pacheco Jordão
Fundo patrimonial criado em 2005 a partir de doações
individuais com a finalidade de investir em projetos sociais
para o desenvolvimento social da Zona Oeste do Rio de
Janeiro. Foi o primeiro fundo comunitário do Brasil e
idealizado por Geraldo Jordão Pereira, CEO do Instituto Rio
entre os anos de 2005 e 2008.

A ZONA OESTE
Composta por 39 bairros, a Zona Oeste esbanja talento e
cultura, além de um forte sentimento de pertencimento e
cidadania.
É de longe, a maior área no Município do Rio de Janeiro, com
território correspondente a 73,97% de toda a cidade e tem a
segunda maior população, com mais de 2 milhões de
habitantes, percentual correspondente a 41,36% do total do
município.
Por outro lado, é a região de menor IDH-M*: 0.742, abaixo da
média do município: 0,799. Marcada por significativas
desigualdades sociais e realidades contrastantes.

*Índice de Desenvolvimento Humano Municipal.

MODELO DE APOIO
O apoio aos projetos é realizado através de Edital anual para
organizações e grupos com atuação na Zona Oeste do Rio de
Janeiro.
Em 2017, atendendo aos movimentos do setor e buscando
fortalecer suas iniciativas de mais de 17 anos de atuação, o
Instituto Rio fechou parceria com o Instituto Phi para gestão
dos projetos apoiados no Edital. O Instituto Phi é uma
organização social que tem como principal objetivo
disponibilizar recursos de forma eficiente, com foco em
resultado, para iniciativas de transformação social e busca
constantemente desenvolver a prática da filantropia no Brasil,
criando valores para a sociedade.
A parceria, que superou expectativas com resultados positivos
para o programa de apoio, continua!

PROJETOS APOIADOS

Edital aberto de 15/12/2016 a 27/01/2017 sob a
gestão do Instituto Phi.
115 projetos
inscritos

3 projetos de
grupos

12 projetos
selecionados

9 projetos de
organizações

Valor total da
doação:
R$ 288.000,00

6 projetos foram
apoiados
anteriormente

PROJETOS APOIADOS
OBRA SOCIAL DONA MECA
MovimentArte
“Acolher as famílias com deficiência,
visando a evolução do ser, através de sua
reforma íntima, numa perspectiva de
inclusão e equidade social buscando seus
direitos com base nos princípios morais e
éticos do cristianismo, vivenciando o amor
ao próximo e a fraternidade.”

GAPEB
Porque Excepcional é a Vida e a Vida é
Movimento
“Acolhe, orienta e assiste pessoas adultas
carentes, portadoras de transtornos
autistas, deficiências físicas e intelectuais e
outras associadas.”

ELAS DA CORRENTE
Projeto Curta Rio das Pedras
“O Coletivo Elas da Corrente é uma rede
auto organizada de mulheres e jovens
atuantes na favela de Rio das Pedras, que
tem como missão desenvolver ações
voltadas para a igualdade de gênero e
superação da violência contra a mulher, a
partir da articulação de grupos e
instituições locais e de atividades
formativas e culturais.”

PROJETOS APOIADOS
ASVI- CDD
Circuito Interativo – Comunicação,
Juventude e Favela
“Colaborar para o desenvolvimento
humano e social da Cidade de Deus através
da promoção dos direitos, especialmente
de crianças e adolescentes que vivem em
situação de vulnerabilidade.”

MULHERES DE PEDRA
SolidArte III – Caminhos e Encontros de
Proteção
“Promover manifestações artísticas e
criativas que possibilitem encontros e
trocas entre mulheres, envolvendo-as em
ações locais que ampliam a sensibilização
artística e operam o fortalecimento do
feminino. .”

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO CAMORIM
Sankofa no Camorim
“Resgatar e valorizar elementos que
compõem o patrimônio cultural do
Camorim, além da defesa, preservação e
conservação do meio ambiente e da
sustentabilidade do lugar.”

PROJETOS APOIADOS
HIP FUNK
Hip Funk Oficinas
“Empoderar o território e as pessoas que
vivem nele e fazer com que os moradores
do Fumacê trabalhem em redes, participem
com a gente da montagem do projeto e
sinta a ação, tão deles como nossa,
colocando a comunidade em um lugar de
protagonismo e não só de atendida.”

INSTITUTO DE POLÍTICAS
ALTERNATIVAS PARA O CONE SUL
Mulheres produzindo agroecologia
“Atuar de forma articulada nas dimensões
micro, meso e macro, a fim de fomentar a
autonomia e empoderamento dos sujeitos
sociais, numa perspectiva crítica e contra
hegemônica, a partir da denuncia e crítica
das relações de opressão e alienação
atuais, assim como da construção cotidiana
de políticas e práticas alternativas.”

CASA DO MENOR SÃO MIGUEL
ARCANJO
Plantando o Futuro
"Atender crianças, adolescentes, jovens e
suas famílias em situação de risco com
programas de acolhimento,
desenvolvimento comunitário buscando a
inclusão na sociedade."

PROJETOS APOIADOS
GRUPO ARCO-ÍRIS DE
CONSCIENTIZAÇÃO HOMOSSEXUAL
Transição: empoderamento e cidadania
de jovens LGBT
“Promover qualidade de vida, saúde,
direitos e cidadania para a população
LGBT, através de ações que promovam
conscientização e interlocução para
formulação de políticas públicas.”

ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIOS AMIGOS DE
BETÂNIA
Plantando Sustentabilidade
“Aproximar a pessoa em situação de rua
com ternura e responsabilidade, propondo
acolhida, recuperação e reinserção social ,
com um programa de recuperação da
dependência química, preparando assim
para a reinserção na família e no mercado
de trabalho ."

NÚCLEO SOCIOCULTURAL SEMENTE DO
AMANHÃ
BailArte – Ballet e Educação
“Propiciar o desenvolvimento humano de
crianças, jovens e suas famílias, a partir da
noção que são sujeitos de direitos,
respeitando sua dignidade, através de
fomento de atividades esportivas e
culturais, como melhor alternativa para a
qualidade de vida e o estabelecimento da
cultura de paz.”

PRINCIPAIS RESULTADOS DO
APOIO
1294 pessoas impactadas diretamente e
5000 indiretamente;
Eventos produzidos:
Seminário Inter-religioso;
Caravana Missa Afro;
3 Saraus com temática de gênero;
Fortalecimento e transformação social:
Criação da Roda de Mulheres da Rede
Carioca de Agricultura Urbana;
Criação de coletivo LGBT da Zona Oeste;
Produção de 3 curta metragens;

Participação em políticas públicas:
Plenária do encontro estadual de
agroecologia com 70 mulheres
participantes;

Sustentabilidade:
15 mil mudas orgânicas plantadas para
venda e consumo dos abrigados da ASAB.

ILUMINA ZONA OESTE

Com o objetivo de promover as organizações sociais que atuam na
Zona Oeste e de destacar o importante valor das iniciativas
socioculturais da região, o Instituto Rio realizou o Ilumina Zona Oeste ,
projeto que buscou dar visibilidade para as criações e pensamentos
desenvolvidos pelas organizações e grupos, além de discutir
oportunidades para investimentos sociais e culturais.
O Ilumina Zona Oeste foi composto por exposição, espaço de
conversa e atividades culturais, por meio de experiências interativas,
sensoriais e emocionais, com conteúdos dos projetos apoiados pelo
Instituto Rio em 2017, que são iniciativas que trabalham para fortalecer
o território e seus habitantes em diversas áreas de atuação, sobretudo
em cultura, direitos humanos e justiça social.
O evento aconteceu entre 02 a 09 de dezembro de 2017, no Museu
Bispo do Rosário de Arte Contemporânea, localizado na área da antiga
Colônia Juliano Moreira, hoje Instituto Municipal de Assistência à
Saúde Juliano Moreira (IMAS JM), com público de aproximadamente
700 pessoas.

DEPOIMENTOS DA REDE
"As experiências que o Quilombo do Camorim vive em cada
edição dos editais do Instituto Rio são estimulantes e nos fazem
repensar e praticar nossas bandeiras. Foi assim com a
Universidade Comunitária em 2016 e também com o Ilumina
Zona Oeste, em 2017" .
Adilson Almeida - Associação Cultural do Camorim.

"O Instituto Rio realiza um trabalho diferencial junto às instituições
da Zona Oeste. A ASVI CDD aprendeu e cresceu muito, não só
através do apoio do Edital, mas também com as capacitações
propostas e, com certeza, o fechamento das atividades reunindo
as instituições no Ilumina Zona Oeste foi maravilhoso para
fazermos um passeio pela Zona Oeste num só espaço".
Maria do Socorro Melo Brandão - ASVI CDD

"Quando aceitamos fazer a gestão do edital do Instituto Rio, já
tínhamos muita experiência no contato com organizações
sociais, mas nada nos preparou para o mar surpresas que a Zona
Oeste nos reservava. Foi um ano de muita admiração, respeito e
eu diria até mágico! O trabalho do Instituto Rio é fundamental
para dar voz a iniciativas incríveis que mostram que a nossa
cidade é muito mais do que uma orla maravilhosa".
Fernanda Tizatto, Diretora de Projetos do Instituto Phi

ILUMINA ZONA OESTE

PARCERIAS
Parcerias conquistadas em 2017 e fortalecimento de
parcerias institucionais

RECURSOS DOADOS
Recursos doados entre 2003 e 2016 R$ 2.278.656,00
Apoio anual 2017: R$ 288.000,00
Total doado até 2017: R$ 2.566.656,00

DISTRIBUIÇÃO DO
ORÇAMENTO
Utilização de recursos - 2017
Administrativo
36%

Apoio a projetos
64%

INSTITUTO RIO
Ao final de 2017, Tomás da Veiga Pereira assumiu a presidência
do Instituto Rio em lugar de seu irmão, Marcos da Veiga Pereira,
que continua na presidência do Conselho de Administração,
com reconhecimento e admiração de todos os envolvidos, pela
condução da organização pelo tempo de sua gestão.
Direção
Tomás da Veiga Pereira
Conselho de Administração
Marcos da Veiga Pereira
Vera Saboya Ribeiro dos Santos
Flavia Torres de Oliveira
Magali da Conceição Silva Portela
Conselho Fiscal
Isabella Rosado Nunes
Nelson Naspitz
Gestora Administrativa
Emilia Freire

INSTITUTO RIO PONTE PARA O INVESTIMENTO SOCIAL
Telefone: + 55 (21) 2259-1018
institutorio@institutorio.org.br

