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Apresentação

O ano de 2010 foi de importantes realizações para a equipe do CIESPI.

Abaixo listamos alguns destaques:

Mudança na gestão

O ano de 2010 foi um período cercado de inovações. O Centro passou por

uma transição importante com mudança na gestão. Em outubro, Maria

Cristina Bó passou a exercer a função de coordenadora executiva do CIESPI

em lugar de Alexandre Bárbara Soares, a quem a equipe agradece pelos

serviços prestados e sua participação no CIESPI por mais de uma década.

Espaço físico

Toda mudança traz consigo uma nova configuração, e o resultado disto foi

também uma mudança no espaço físico, agora totalmente reformado. Salas

amplas e mais arejadas tornaram nosso espaço de trabalho mais agradável e

aconchegante.

Revitalização do site e expansão do setor de comunicação

O site do CIESPI também passou por uma primeira etapa de revitalização, 

buscando facilitar as pesquisas dos nossos usuários e dando maior dinâmica 

na atualização de informações. Outras etapas estão sendo planejadas para 

2011. Em www.ciespi.org.br encontram-se diversos materiais de interesse 

para uma ampla gama de usuários, como bases de dados, publicações, 

projetos em desenvolvimento e muito mais. 
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Apresentação

Auditorias

O CIESPI passa por auditorias externas anualmente, garantindo

transparência e eficiência de nosso setor administrativo-financeiro.

Para onde apontam as mudanças

As mudanças efetivadas no ano de 2010 fortalecem o Centro e nos

preparam para novos desafios à frente. Vivemos no país um momento

importante de construção e implementação de políticas públicas voltadas

para crianças e adolescentes. Além dos temas que temos priorizado em

nossos projetos, o CIESPI vem empreendendo esforços para contribuir de

forma significativa com foco sobre a primeira infância e sobre a difícil

questão da violência doméstica. Há, por fim, a meta de ampliar sua atuação

no campo da formação e da capacitação de atores ligados à esfera das

políticas públicas e do Sistema de Garantia dos Direitos das Crianças e dos

Adolescentes.

Agradecimentos

A equipe do CIESPI agradece a múltiplos parceiros, cuja contribuição e

confiança tornam nossa atuação possível e mais rica. A PUC-Rio como um

todo e, em especial, ao Departamento de Serviço Social; a Competência

Contábil pelo suporte ao trabalho de contabilidade; a Ana Helena Saldanha

pela assessoria nas questões jurídicas; a Maria Lucia Cantidiano e ao

escritório Motta, Fernandes Rocha Advogados; ao Lucas Bastos, Vinicius

Cardoso e Malcolm Bush pela assessoria em gestão e aos membros do

Conselho Consultivo e do Conselho Comunitário pelo apoio aos projetos e à

formação da equipe do CIESPI.
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O CIESPI

É um centro de estudos e de referência dedicado ao desenvolvimento de

pesquisas e projetos sociais voltados a crianças, adolescentes, jovens e seus

elos familiares e comunitários. Tem como meta subsidiar políticas e práticas

para esta população, contribuindo para o seu desenvolvimento integral e para a

promoção e defesa dos seus direitos.

Atuação nacional e internacional - intercâmbio de 

conhecimento

O CIESPI é um centro internacional que atua no Brasil de forma ampla e com

parcerias estabelecidas em vários outros países. Desde a sua fundação, em

1984, o CIESPI vem desenvolvendo intercâmbios, nas áreas de pesquisa e de

capacitação, com organizações governamentais e não governamentais em todo

o território nacional e em diversos países. A abrangência do Centro se dá

principalmente através da participação ativa em redes de pesquisa com foco

sobre políticas públicas que visem assegurar os direitos das crianças e dos

adolescentes. Em âmbito internacional, a principal atuação nos últimos anos

tem sido como membro da Rede Internacional de Pesquisa Childwatch, sediada

em Oslo, Noruega. A equipe do CIESPI é particularmente ativa na Childwatch

América Latina. Outra atividade importante é o desenvolvimento de projetos de

pesquisa, coordenados junto ao Departamento de Serviço Social da PUC-Rio,

em convênios estabelecidos com instituições internacionais, como por exemplo,

a Universidade de Guadalajara, no México. Estão em andamento as

negociações para que o CIESPI firme convênio com outros parceiros na

Noruega (Universidade de Ostfold), Argentina (Universidad Nacional Del Sur).

Principais Linhas de Ação

• Desenvolvimento de estudos, pesquisas e projetos sociais

• Assessoria interdisciplinar em âmbito nacional e internacional

• Capacitação de estudantes e profissionais

• Sistematização e difusão de informações

O
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O CIESPI

Principais atividades

• Desenvolve projetos de pesquisa e ação interdisciplinares, contribuindo para o 

debate sobre políticas e práticas nas áreas da infância, juventude, família e 

comunidade;

• Promove palestras, cursos e seminários, visando a socialização dos resultados 

de suas pesquisas em âmbitos local, nacional e internacional;

• Difunde metodologias e dados provenientes de pesquisas produzidas no 

Brasil e no exterior;

• Oferece capacitação a estudantes e profissionais em diversas áreas do 

conhecimento;

• Assessora projetos, programas e pesquisas nas áreas de atuação do CIESPI;

• Participa de espaços de articulação e deliberação de políticas públicas, tais 

como Fóruns e Conselhos, de forma a contribuir para a promoção, defesa e 

garantia dos direitos das crianças, adolescentes e jovens. O
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Projetos 
desenvolvidos em 

2010
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1. Descrição

O Projeto “Olhares sobre os 20 anos do Estatuto” realizou um balanço

das duas décadas após a aprovação do Estatuto da Criança e do

Adolescente, instituído pela Lei Federal nº. 8.069, de 13 de julho de

1990. A meta era desenvolver uma pesquisa relacionada à

implementação do Estatuto e elaborar algumas publicações, em

parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, por meio da Secretaria

Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente.

2.  Principais eventos relacionados ao projeto

 Lançamento do livro Direitos Humanos de crianças e adolescentes:

20 anos do Estatuto. Organização: Secretaria de Direitos Humanos.

Brasília, 7 de dezembro. Centro de Convenções Secretaria de Direitos

Humanos.

 Seminário Internacional Nós da História: 20 Anos das Novas

Retóricas de Proteção aos Direitos Humanos de Crianças e

Adolescentes. Palestra: Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes

em 20 anos: reflexões sobre permanências e mudanças com base em

pesquisas sobre a infância. Centro de Estudos em Segurança Pública e

Direitos Humanos (CESPDH) e o Observatório de Violências na Infância

da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Local: Salão Nobre da UFPR.

Curitiba, 4 - 5 de outubro.

 Seminário A Infância no Século XXI. Palestra: Direitos Humanos de

Crianças e Adolescentes. Universidade Federal do Pará. Belém do Pará,

19 de outubro.

Seminário Avanços e Desafios do Estatuto. Palestra: Balanço 20 anos

Estatuto. Faculdade de Serviço Social da UFRJ, Universidade Federal do

Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 13 de julho.

Olhares sobre os 20 anos
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 Livro Direitos Humanos de 

Crianças e Adolescentes - 20 Anos 

do Estatuto. Brasília, 7 de dezembro 

de 2010, disponível no site ; 

http://www.obscriancaeadolescente.

gov.br/eca20anos/livro.html
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Olhares sobre os 20 anos

 DVD comemorativo aos 20 anos, 

produzido por jovens participantes 

do Centro de Cultura e Educação 

Lúdica da Rocinha, no Rio de Janeiro

 Sumários Executivos da publicação, em português, inglês e espanhol;

4. Apoio

Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), por meio da Secretaria de 

Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (SPDCA).

3. Produtos
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5. Contato equipe:  

Coordenadoras

Irene Rizzini 

E-mail: irenerizzini@yahoo.com.br

Arabela Rota

E-mail: arabelarota@uol.com.br

mailto:irenerizzini@yahoo.com.br


1. Descrição

Este projeto tem como objetivo analisar os processos de construção e de

implementação de políticas públicas para crianças e adolescentes

em situação de rua no município do Rio de Janeiro. Visa assessorar

e documentar o trabalho da Comissão de Políticas Básicas do

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do

Rio de Janeiro (CMDCA Rio) na construção e monitoramento de

diretrizes de políticas públicas para crianças e adolescentes em

situação de rua. A equipe do projeto atuou junto a 8 outros estados,

cobrindo todas as regiões brasileiras: São Luís (MA), Salvador (BA),

Olinda/Recife (PE), Goiânia (GO), Vitória (ES), Porto Alegre (RS) ,

Manaus (AM) e São Paulo (SP). O projeto teve ainda como proposta

a criação de uma base de dados com indicadores que aumentem a

capacidade do CIESPI de subsidiar políticas públicas.

Encontra-se na página web do CIESPI, a Base de Dados Infância e

Juventude em Números, contendo informações sobre a população

infantil e adolescente em situação de vulnerabilidade no país, além

de outros indicadores.

2. Principais eventos relacionados ao projeto

 Aprovação da Política Municipal de Atendimento à Criança e ao

Adolescente. Rio de Janeiro, 22 de junho de 2009 (Deliberação N.o

763/09 AS/CMDCA).

 Participação do CIESPI na consultoria da comissão formada pelo

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para

construção da política e da comissão para implementação da

política (Durante todo o ano).

 Assessoria a conselheiros e atores ligados a população infantil e

adolescente em situação de rua nas cidades de Vitória, Manaus,

Salvador e São Luis.

Os Processos de Construção e 

Implementação de Políticas Públicas

para Crianças e Adolescentes em

Situação  de Rua
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Os Processos de Construção e 

Implementação de Políticas Públicas

para Crianças e Adolescentes em
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3. Produtos

Cadernos de Pesquisa

Caderno 1: 

O CMDCA-Rio e a criança e o 

adolescente em situação de 

rua: Avanços e desafios na 

formulação de uma política 

pública. Rio de Janeiro: CIESPI, 

Secretaria Especial de Direitos 

Humanos (SEDH) e Conselho 

Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente 

(CONANDA), Brasília, 2010 )

Caderno 2: 

Crianças e adolescentes com 

direitos violados: situação de rua 

e indicadores de vulnerabilidade 

no Brasil urbano. . Rio de Janeiro: 

CIESPI, Secretaria Especial de 

Direitos Humanos (SEDH) e 

Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente 

(CONANDA), Brasília, 2010 )
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para Crianças e Adolescentes em
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3. Produtos

Boletins de Pesquisa

 Versões em português
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Implementação de Políticas Públicas
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3. Produtos

Boletins de Pesquisa

 Versões em inglês
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5. Contato equipe:  

Coordenadoras

Irene Rizzini

E-mail: irenerizzini@yahoo.com.br

Paula Caldeira

E-mail: caldeirasampaio@gmail.com

mailto:irenerizzini@yahoo.com.br
mailto:caldeirasampaio@gmail.com


1. Descrição

Este projeto tem como objetivo subsidiar diretrizes de políticas que

ampliem as oportunidades de desenvolvimento integral de

crianças na primeira infância no Brasil urbano. A proposta é

produzir e divulgar ferramentas que auxiliem atores-chave a

priorizar ações que beneficiem crianças de 0 a 6 anos.

O projeto focalizará diversas áreas e aspectos fundamentais do

desenvolvimento humano de crianças na primeira infância, como

por exemplo: educação, saúde e ambiente físico, cultura e lazer

(espaços para as crianças estarem e brincarem). Estas áreas serão

tratadas de forma integrada nas ferramentas a serem produzidas.

Quatro ferramentas estão previstas para serem desenvolvidas

durante o primeiro ano de Projeto.

2. Principais eventos relacionados ao projeto

 Assembléia Geral da Rede Nacional pela Primeira Infância e

lançamento do Plano Nacional pela Primeira Infância. Brasília, 6 e

7 de dezembro.

 Cerimônia de lançamento do Plano Nacional da Primeira Infância.

Auditório da Organização Panamericana de Saúde. Brasília, 7 de

dezembro.

 IV Workshop Internacional de Desenvolvimento Infantil. Palestra:

Universidade e Sociedade atuando em conjunto com a Fundação

Maria Cecília Souto Vidigal (FMCSV). São Paulo, 9 -10 de

novembro.

Projeto Primeira Infância 

no Brasil Urbano
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3. Produto

Ferramenta 1: Base de Dados com indicadores sobre a Primeira

Infância, contendo tabelas e gráficos com indicadores relativos ao

Brasil urbano e rural (com base no ano de 2009). Disponível em

www.ciespi.org.br

4. Apoio

Instituto C&A 

5. Contato equipe:  

Coordenadoras

Irene Rizzini

E-mail: irenerizzini@yahoo.com.br

Maria Cristina Bó

E-mail: mcrisbo@gmail.com

Projeto Primeira Infância 

no Brasil Urbano
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1. Descrição 

O projeto é parte de uma linha de pesquisa coordenada pela

professora Irene Rizzini (vinculada ao CNPq, Conselho Nacional

de Pesquisa), cujo objetivo é a produção de conhecimento

sobre a participação de crianças e adolescentes nas sociedades

contemporâneas. Ele vem sendo desenvolvido por uma rede

de 11 pesquisadores originários de quatro países: Brasil, África

do Sul, Índia e Inglaterra, visando construir teorias que possam

contribuir para a compreensão deste fenômeno. A formação

desta rede de pesquisadores se deu durante o seminário

internacional sobre o tema da participação infantil e juvenil,

realizado em Edimburgo, em setembro de 2006. Em abril de

2009, o grupo realizou um primeiro encontro na Cidade do

Cabo, na África do Sul, a fim de sugerir algumas linhas de

estudo sobre o tema da participação. Em abril de 2010, o

seminário internacional ocorreu no Brasil, coordenado pela

equipe do CIESPI e pelo Departamento de Serviço Social da

PUC-Rio.

2. Principais eventos relacionados ao projeto

 III International Seminar on Theorizing Child Participation: 

Learning across Disciplines and Countries. Palestra: Proteção 

dos Direitos Humanos da População Infantil e Juvenil. Jovens 

Engajados nas Américas.  Jamia Millia Islamia Central 

University. New Delhi, India, 11-12 de dezembro.

 Seminário de pesquisa da Rede Internacional de Pesquisa 

sobre Participação Infantil e Juvenil. Países envolvidos: Brasil, 

Índia, Inglaterra, Escócia e África do Sul. Jamia Millia Islamia 

Central University. New Delhi, India, 13-15 de dezembro.

 II Seminário Internacional Crianças e Adolescentes: 

Participação Cidadã, Políticas Públicas e Novos Paradigmas. 

Organização: CIESPI, Depto. Serviço Social da PUC-Rio e 

Centre for Research on Families and Relationships (CRFR), 

Escócia.  Rio de Janeiro: PUC-Rio. 12-16 abril.

Crianças e adolescentes: 

Participação cidadã, políticas 

Públicas e novos paradigmas
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3.  Produtos

Publicações previstas:

 2011: Crianças e Adolescentes: Participação Cidadã, Políticas 

Públicas e Novos Paradigmas (Rio de Janeiro: CIESPI - PUC -

Rio).

 2012: livro contendo capítulos referentes a cada país.

4.  Apoio

The Leverhulme Trust, UK (Reino Unido) 

FAPERJ (Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa de 

Estado do Rio de Janeiro). 

Parcerias

University of Edinburgh, Centre for Research on Families and 

Relationships

University of Bath, Inglaterra

Children s Institute, Cape Toen University, África do Sul

Jamia Millia Islima, Central University, Índia.

5. Contato equipe

Coordenadores

Irene Rizzini

E-mail: irenerizzini@yahoo.com.br

Marcelo Princeswal

E-mail: marcelo@ciespi.org.br

Crianças e adolescentes: 

Participação cidadã, políticas 

Públicas e novos paradigmas
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1. Descrição

Este projeto visou à sistematização e divulgação de dados

qualitativos e quantitativos sobre crianças e adolescentes com

deficiência, tendo em vista o aumento da sua visibilidade e

inclusão enquanto sujeitos de direitos. A presente proposta vem

a contribuir para a organização, análise e divulgação de dados

que serão úteis para a formulação de políticas públicas e

práticas sociais mais efetivas. Através da sistematização dos

dados produzidos nos últimos 10 anos, será possível contribuir

para que melhor se avaliem as condições de vida das crianças e

adolescentes brasileiros, neste caso específico com deficiência,

e propor estratégias para garantir os seus direitos e inclusão

enquanto cidadãos.

2.  Principal evento relacionado ao projeto

 IV Conferência Nacional de Saúde Mental – Intersetorial. Saúde

Mental: Direito e Compromisso de Todos – Consolidar Avanços

e Enfrentar Desafios. Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Ministério da Saúde, Brasília/DF, 27 de junho - 1 de julho.

3. Produto 
D
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Estado da Arte sobre crianças e 

adolescentes com transtorno mental 

e/ou deficiência mental tendo em 

vista a sua cidadania: sistematização e 

divulgação de dados estatísticos e 

bibliográficos

Livro Crianças e Adolescentes com

Deficiência Mental no Brasil. Um Panorama

da Literatura e dos Dados Demográficos.

RIZZINI, Irene; MENEZES, Cristiane Diniz de.

Rio de Janeiro: CIESPI/PUC-Rio/FAPERJ.
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4. Apoio

FAPERJ (Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado 

do Rio de Janeiro). Edital: FAPERJ/E-26/111.782/2008.

5. Contato equipe

Coordenadora

Irene Rizzini

E-mail: irenerizzini@yahoo.com.br
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Estado da Arte sobre crianças e 

adolescentes com transtorno mental 

e/ou deficiência mental tendo em vista 

a sua cidadania: sistematização e 

divulgação de dados estatísticos e 

bibliográficos
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1. Descrição

Esta pesquisa teve como proposta analisar as possibilidades de

promoção do direito à convivência familiar às crianças e aos

adolescentes com transtorno mental e/ou deficiência mental. O foco

principal consistiu em ouvir as famílias quanto ao cuidado e

tratamento de seus filhos, bem como quanto ao acesso a serviços e

outras formas de apoio com que contam. No passado, a

institucionalização era uma prática comum a estas crianças e

adolescentes. Hoje, apesar de ser reconhecida a importância de

evitar a institucionalização e existam algumas iniciativas neste

sentido, ainda há muito a ser feito para garantir o direito à

convivência familiar.

2. Principal  evento relacionado ao projeto

 IV Conferência Nacional de Saúde Mental – Intersetorial. Saúde 

Mental: Direito e Compromisso de Todos – Consolidar Avanços e 

Enfrentar Desafios. Centro de Convenções Ulysses Guimarães. 

Ministério da Saúde, Brasília/DF, 27 de junho a 1 de julho.

3.  Produtos

Crianças e Adolescentes com Deficiência Mental e/ou Transtorno Mental: 

Entre as Dimensões do Confinamento e as Lacunas dos Dispositivos 

de Cuidado. Texto elaborado para os anais da IV Conferência 

Nacional de Saúde Mental – Intersetorial. Ministério da Saúde, 

Brasília/DF, 27 de junho - 1 de julho. 

O livro que sintetiza a metodologia e os resultados da pesquisa será 

publicado pela Editora PUC-Rio/CIESPI no ano de 2011 (prelo).

A família nos dispositivos de 

cuidados para crianças e 

adolescentes com transtorno mental 

e/ou deficiência mental: promovendo 

o direito à convivência familiar

Fa
m

íli
a 

e
 C

u
id

ad
o

s

20

www.ciespi.org.br



4. Apoio

CNPq/MS – Conselho Nacional de Pesquisa/Ministério da Saúde

(Edital MCT/CNPq/CT-Saúde/MS/SCTIE/DECIT nº 33/2008 - Saúde 

Mental. Processo: 575106/2008-5)

5. Contato equipe

Coordenadora

Irene Rizzini

E-mail: irenerizzini@yahoo.com.br

A família nos dispositivos de 

cuidados para crianças e 

adolescentes com transtorno 

mental e/ou deficiência mental: 

promovendo o direito à convivência 

familiar
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1. Descrição

O Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha foi criado e

desenvolvido através da parceria entre o CIESPI e profissionais da

área de educação e cultura da Rocinha. O Centro surgiu no âmbito

do projeto Rede Brincar e Aprender (desde 2002) e das ações

iniciadas pelo Centro de Assessoria ao Movimento Popular (CAMPO),

com a brinquedoteca Peteca, em 1987. O objetivo é construir, de

forma coletiva, um espaço de discussão, pesquisa e ação que

valorize a história, a memória, a cultura e a prática educacional da

Rocinha tendo a ludicidade como eixo. Aprovado em 2005 como

Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura através do Programa

Cultura Viva, o projeto hoje faz parte de redes nacionais através das

Ações Griô, Escola Viva e Ludicidade: Pontinhos de Cultura. Foi um

dos fundadores do Fórum dos Pontos de Cultura do Rio de Janeiro e

Espírito Santo, tendo um membro de sua equipe como representante

na Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. A equipe do Centro

Lúdico, formada por educadores, pesquisadores, jovens e griôs, atua

através de uma metodologia brincante, participativa e articuladora.

Esse processo metodológico traduz-se na valorização do brincar

como importante canal de comunicação entre diferentes idades,

etnias, credos, procedências, em uma espiral de interações que se

mesclam e se recriam de forma permanente. No ano de 2010

destacam-se as seguintes atividades: ampliação da parceria com

Pontos de Cultura do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo; o

fortalecimento da parceria com o Adolescentro Paulo Freire, com

atuação na Rocinha, unindo saúde e cultura; a participação de jovens

agentes cultura viva na realização do vídeo Olhares sobre os 20 anos

do Estatuto da Criança e do Adolescente, disponível no site

http://rocinhaludica.blogspot.com

Centro Lúdico da Rocinha
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2. Eventos em rede/ Redes e parcerias

 XXXI Reunião de 

Ministros da Cultura do 

Mercosul. Acadêmicos da 

Rocinha, Rocinha. Rio de 

Janeiro, 20 de 

novembro. Museu do 

Horto. Clube Caxinguelê, 

Horto.  Promoção: 

AMAHOR – Associação de 

Moradores e Amigos do 

Horto. Rio de Janeiro, 7 de 

novembro. 

 Museu do Horto. Clube Caxinguelê, Horto. Promoção: AMAHOR –

Associação de Moradores e Amigos do Horto. Rio de Janeiro, 7 de

novembro.
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Centro Lúdico da Rocinha

 Criança com Saúde e Cidadania. Acadêmicos da Rocinha,

Pastoral da Criança, Odonto PSF, Conselho Tutelar, Afro Reggae,

Ligth, Cedaps e UVA. Rio de Janeiro, 23 de outubro.

 Juegos y Juguetes de Latinoamérica. Universidad Nacional Del

Sur. Bahia Blanca, Argentina, 18 a 22 de outubro.

 Encontro da Diversidade Cultural Brasileira. Fundição Progresso e

teatro de arena próximo aos Arcos da Lapa. Rio de Janeiro, 4 a 6 de

setembro.

 Primeiro Encontro Brasileiro de Juventude pela Acessibilidade

(JUVA). Escola de Gente. Secretaria Estadual dos Direitos da

Pessoa com Deficiência; Secretaria Especial de Direitos Humanos.

Rio de Janeiro, 31 de agosto a 2 de setembro.

 TEIA Cultural: Tambores 

Digitais. Centro Cultural 

Dragão do Mar. Fortaleza, 

25 a 31 março
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Del Sur. Bahia Blanca/Argentina, 11 a 14 maio.
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3. Produtos

 Prêmio Areté Cultura Viva – eventos em Rede 

Projeto Entre Pontos: Rocinha - Paraty. Brasília: Secretaria de 

Cidadania Cultural – SCC/MinC

 Bolsa Agente Cultura Viva. 

Projeto Arautos Brincantes.  

Brasília: Secretaria de Cidadania Cultural – SCC/MinC

4. Apoio

MINC - Ministério da Cultura / Programa cultura Viva 

http://www.cultura.gov.br/cultura_viva/

5. Contato equipe

Coordenadora

Nathercia Lacerda

E-mail: nathlacerda@terra.com.br

Antonio Carlos Firmino

E-mail:  antoniocfirmino@hotmail.com

Carla Daniel Sartor

E-mail : carla.danielsartor@gmail.com
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Compromisso com as infâncias do mundo

Diretora Presidente

Irene Rizzini

Coordenadora Executiva

Maria Cristina Bó

Assessoria de Comunicação

Jessica Andrade

Endereço

Estrada da Gávea nº 50 , Gávea

CEP 22451 – 263 Rio de Janeiro RJ
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