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Firmes no propósito de avaliar o impacto de nosso trabalho com o público atendido, ao longo de 

2015 buscamos ferramentas para essa medição. Em setembro de 2016 recebemos o Manual para 

Mensuração de Impacto Social, elaborado pelo grupo de alunos do PESC - Programa de Extensão 

de Serviços à Comunidade - oferecido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 

da Universidade de São Paulo. O grupo, formado pelos alunos Carlos Eduardo Heinecke, Esther 

Naomi Tsuji, Larissa Montenegro Pires e Nicole Rocha Fernandes teve o apoio dos professores da 

FEA, o Professor Doutor José Roberto Kassai, responsável pelo debate promovido com o grupo 

sobre as ferramentas de cálculo de impacto social; a Professora Doutora Maria Dolores Montoya 

Diaz, que auxiliou na elaboração do método de cálculo de impacto social e ao tutor do grupo 

Guilherme Duarte. A partir de dados que já estão sendo coletados em 2016 começaremos nossa 

medição e de nossas parceiras com a finalidade de melhor atender e alcançar nosso beneficiado.

Foi também em 2016 que discutimos a melhoria da comunicação do iGMK com seu cliente 

interno e externo. Contamos com o trabalho de branding da empresa Dois em Um Design para 

nos acompanhar na construção dessa nova identidade, e novo site que para nós vai além da 

comunicação visual atualizada e nos motiva a cada vez chegar mais perto de nosso objetivo de 

crescer com qualidade, transparência e solidez.

Todas essas atividades e os resultados alcançados, nos motiva a superar os desafios diários que 

enfrentamos na vida institucional, e nos impulsiona a continuar buscando outras formas para 

promover a efetivação dos direitos daqueles que estão no centro de nossa missão, os jovens. 

Convido vocês a acompanhar nas próximas páginas um pouco do que foi o trabalho feito por 

tantas mãos e amparado por diversas iniciativas, desde nossos financiadores como a Cinemark, a 

Fundação Julius Baer e Fundação Prada; nossa aliada a Avianca, que proporciona todas as viagens 

dos colaboradores de nossos cursos, nossas organizações parceiras e aos nossos voluntários, 

sempre dispostos a contribuir com uma experiência mais rica dentro da educação o da formação 

da juventude.

A motivação maior do iGMK é saber que estamos contribuindo para transformar o olhar desse 

jovem, dando oportunidade a ele de direcionar o seu foco para novos horizontes e novas perspectivas 

de futuro, que bom que podemos contar com vocês para fazermos essa diferença.

Posso sintetizar o biênio 2015-2016 com essa frase certeira de Cora Coralina. Desde 1993 a razão de 

ser do iGMK é a educação, focado na capacitação profissional de adolescentes e jovens brasileiros. 

Hoje, mais do que nunca, quando tanto refletimos sobre os rumos do nosso país, o iGMK caminha 

sob essa premissa de transferir conhecimento, aprender com cada experiência vivida e aprimorar 

suas práticas. 

Durante os anos de 2015 e 2016 atendemos em parceria com nossas organizações sociais executoras 

mais de 4.300 adolescentes e jovens, os quais foram beneficiados em sua grande maioria com 

nosso programa Pró-Formação de capacitação profissional. E para atender as necessidades do 

nosso público, nada mais apropriado que deixar a equipe de trabalho motivada e fortalecida, por 

isso, realizamos encontros de formação tendo como norte nosso plano operacional. Nesses dois 

anos promovemos vários encontros técnicos e pedagógicos que foram capazes de unir ideias 

e esforços do iGMK e de nossas parceiras em São Paulo e no Rio Grande do Norte. Nosso 

equipamento pedagógico de acompanhamento foi renovado e novas apostilas foram apresentadas 

nesse período.

Feliz aquele que transfere o que 
sabe e aprende o que ensina. 

Cora Coralina

“
“

PALAVRA DO PRESIDENTE
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INSTITUCIONAL O iGMK  

Desde 1993, o Instituto George Mark Klabin – iGMK – cumpre a função de desenvolver um 

projeto social para jovens brasileiros em situação de vulnerabilidade, a partir do compromisso 

dos empresários George Mark Klabin e Edgar Gleich. Com este intuito, a organização sem fins 

lucrativos criou o Programa Pró-Formação de Capacitação Profissional, cujos cursos já mudaram a 

vida de cerca de 21 mil jovens em diversas cidades do país.

Em 22 anos, sempre em parceria com organizações sociais executoras do Pró-Formação, essa 

iniciativa já é responsável pela inserção de cerca de 14 mil jovens no mercado de trabalho. Esse 

sucesso é resultado do trabalho conjunto com outras organizações do terceiro setor e parceiros 

da iniciativa privada que fornecem recursos financeiros, voluntários e espaços físicos para o 

desenvolvimento de atividades educacionais. Saiba como fazer parte dessa história nas páginas 

32 e 33.

Uma criança, um professor, um 
livro e uma caneta podem mudar 
o mundo. Educação é solução.”

Malala Yousafzai, Prêmio Nobel da Paz, 2014

“
“

Fornecer ferramentas para a formação pessoal e profissional de 

jovens brasileiros, através do curso Pró-Formação, e monitorar de 

perto a capacitação feita pelos parceiros.

 MISSÃO

Contribuir para uma sociedade melhor, ampliando as opções 

de futuro do jovem e preparando-o para sua possível entrada no 

mercado de trabalho.

VISÃO

- Qualidade metodológica;

- Foco na capacitação profissional e empregabilidade;

- Gestão de recursos em benefício do jovem;

- Transparência financeira e operacional para parceiros.

VALORES

INSTITUCIONAL
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METODOLOGIA

Os cursos Pró-Formação do Instituto GMK são destinados a jovens em situação de vulnerabilidade 

econômica e social, prioritariamente na faixa etária de 15 e 29 anos, que estejam cursando ou já 

tenham concluído o ensino médio e cuja renda familiar seja de até um salário mínimo por pessoa. 

A carga horária dos cursos varia de 260 a 580 horas.

Além de contribuir com a formação profissional do jovem e oferecer conteúdo de qualidade de 

forma gratuita, um dos principais diferenciais do Pró-Formação iGMK é o trabalho que vai além 

da sala de aula. Com o intuito de pôr em prática o aprendizado da sala de aula e dar uma chance 

para o início de uma nova vida, os alunos recém-formados são indicados, de acordo com o perfil, 

para processos seletivos das empresas parceiras. Se contratados, os jovens recebem orientação 

no primeiro emprego e a partir de 2016 serão acompanhados por um período de três anos, para 

melhor avaliarmos o impacto social do trabalho desenvolvido.

A Metodologia de ensino baseia-se em três pilares:

  Módulo básico: Desenvolvimento das competências sociais e pessoais;

  Módulo específico: Conteúdo direcionado para cada curso oferecido;

  Atividades extras: Palestras e saídas técnicas;

Cursos Pró-Formação:

  Assistente administrativo; 

  Atendimento ao cliente de cinema;

  Atendimento ao cliente de restaurante;

  Bartender; 

  Gestão em comércio;

  Agente de limpeza urbana e ambiental

  Hotelaria;

  Turismo;

  Varejo e Vendas.

Instituições Parceiras do Pró-Formação em 2015 e 2016:

  Casa do Menor Trabalhador (RN)

  Colmeia (SP)

  Fundação Julita (SP) 

  Associação Cultural Comunitária Pró-Morato (SP)  

  Instituto PIVI (SP)

Reconhecer no jovem 

a vontade de vencer e 

possibilitar os primeiros 

passos em sua vida 

profissional é a nossa maneira 

de contribuir para uma sociedade melhor.

Edgar Gleich, fundador do iGMK

“

“
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CURSOS

A administração é uma das áreas que mais oferece oportunidades 

para quem pretende iniciar uma carreira profissional. Esse módulo 

possibilita o aprendizado proativo sobre o funcionamento das 

áreas administrativas de empresas de pequeno a grande porte. Os 

alunos aprendem a identificar diferentes atividades a importância da 

função para o bom funcionamento das organizações. 

Carga horária: de 320 a 580 horas.

Assistente administrativo

Realizado em parceria com a rede de cinemas Cinemark, o curso além das competências 

desenvolvidas na formação de assistente administrativo, pretende abrir o leque de opções dos 

alunos para a área de serviços diretos de atendimento ao cliente. 

Carga horária: 320 horas.

Atendimento ao cliente 

Realizado na CMT-Natal contando com a parceria da Diageo Brasil por meio do Programa 

Learning for Life, este curso é destinado a jovens a partir de 18 anos de idade. Durante as aulas, 

eles adquirem conhecimentos em coquetelaria, atendimento ao cliente, alimentos e bebidas, 

informações sobre os variados tipos de vinhos e responsabilidade com uso e manuseio do 

álcool. As atividades práticas acontecem em bares e restaurantes parceiros para que os alunos 

vivenciem a profissão. 

Carga horária: 330 horas.

Bartender

Realizado na Pró-Morato, o módulo de vendas confere a dupla certificação para os alunos dessa 

parceira. Os alunos aprendem sobre o funcionamento de lojas, quiosques, shoppings e outros 

estabelecimentos comerciais.

Carga horária específica do módulo: 80 horas.

Vendas

Realizado na Fundação Julita como curso noturno, seu foco principal está no empreendedorismo 

e gestão. É um curso aberto para várias faixas etárias e é destinado para aqueles que desejam 

ingressar no ramo do comércio tanto como vendedores como gestores de seu próprio negócio.

Gestão em Comércio 

Desenvolvido exclusivamente para atender a demanda de um grande grupo de beneficiados 

na CMT-Natal, o curso além do conteúdo específico da limpeza urbana e ambiental é focado 

nas competências humanas. Damos ênfase à qualidade do trabalho, do atendimento e da 

permanência do aluno no ensino regular.

Carga horária: 320 horas.

Agente de limpeza urbana e ambiental

Conteúdo direcionado ao público adolescente, baseado em dinâmicas de grupo e discussão em 

grupo. O QP é também um Pró-Formação. Após se formar, os alunos podem optar pelo ingresso 

no mercado de trabalho imediato ou pela participação em um dos Pró- Formação de conteúdo 

específico.

Carga horária: 260 horas.

Qualificação profissional

Realizado na CMT-Natal contando com a parceria da Diageo Brasil por meio do Programa Learning 

for Life, este curso é destinado a jovens a partir de 18 anos de idade. Os alunos aprendem a 

dinâmica da profissão do Turismo. As principais temáticas abordadas no curso são hospitalidade 

e qualidade no atendimento. Os jovens realizam saídas técnicas para diversos pontos turísticos 

da capital, a fim de praticar o que aprenderam na teoria. 

Carga horária: 330 horas.

Turismo 

O material do curso de hotelaria do iGMK é permanentemente atualizado com auxílio de várias 

parceiras empregadoras, com particular destaque à contribuição do Praiamar Natal Hotel & 

Convention. Os alunos aprendem toda a dinâmica de funcionamento de um hotel, por meio de 

aulas teóricas com funcionários de diversas áreas da rede parceira. O curso tem o objetivo de 

proporcionar aos alunos a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades para 

o planejamento e a execução das atividades do ramo hoteleiro.

Carga horária: 380 horas.

Hotelaria 
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A Casa do Menor Trabalhador – CMT-Natal, 

localizada em Natal (RN), foi a primeira parceira 

do Instituto GMK fora do Estado de São Paulo.  

Desde 2002, a parceria cresce forte, sempre 

procurando novas formações para a grande 

demanda de jovens que nos procuram 

semestralmente. Hoje é a CMT-Natal que 

se oferece a maior variedade de cursos Pró-

Formação. Com o interesse de atender um novo 

público que passou a procurar a CMT, a partir 

de 2015 passou a oferecer o curso de agente 

de limpeza urbana e ambiental, para jovens 

que ainda não estão no Ensino Médio, mas 

que desejam trabalhar e voltar aos estudos. 

Os alunos desse curso, ao comprovarem 

permanência no ensino formal tem a opção de 

concorrerem a vagas do Pró-Formação regular.

Nos anos de 2015 e 2016 os cursos 

oferecidos na CMT foram os de assistente 

administrativo, hotelaria, bartender, turismo 

e agente de limpeza urbana e ambiental. 

As iniciativas tiveram o apoio das redes de 

hotéis Praiamar Natal e Holiday Inn e também 

contou com as turmas Learning for Life, da 

líder mundial no segmento de bebidas Diageo. 

Alguns de nós fazemos escolhas que 
mudam a nossa vida para sempre, por 
isso declaro que entrar em um projeto 
admirável, como aluno da parceria do 
iGMK  com a CMT nos enriquece e nos 
contempla com a nossa evolução, em busca 
de amadurecimento pessoal e profissional. 
Agora o segredo é continuar seguindo em 
busca de mais vitórias, conquistar mais 
objetivos, traçar novas metas e confiar em 
mim mesmo. Sonhar é importante.

Mateus Souza, ex-aluno

“

“

Cursos oferecidos:

  Assistente administrativo; 

  Bartender; 

  Agente de limpeza urbana e ambiental

  Hotelaria;

  Turismo;

 

1.302  jovens capacitados

787    jovens inseridos no 

                     mercado de trabalho 

                     (inserção ainda em         

                     andamento).

1.296  jovens capacitados

788    jovens inseridos no 

                     mercado de trabalho 

                     (inserção ainda em         

                     andamento).

Em 2015 Em 2016 
(estimativa)

CASA DO MENOR  TRABALHADOR
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A Colmeia – Instituição a Serviço da Juventude – como instituição que presta 

serviços de Assistência Social, tem por finalidade promover atividades 

educacionais, culturais e desportivas, visando ao desenvolvimento de 

crianças, adolescentes e jovens para sua realização pessoal e social 

e a conscientização de sua cidadania com princípios éticos e morais.

Parceira do iGMK  desde 2012, a Colmeia é um local de novas 

experiências, o que é a cara da juventude. Está localizada no 

Jardim Europa, na cidade de São Paulo, e atende gratuitamente 

jovens que buscam desenvolver atividades complementares à 

escola e cursos de qualificação profissional como o Pró-Formação.

Inicialmente eu pensei Jovem Aprendiz com 22 anos? Será? O 
professor explicou a oportunidade que estava em nossas mãos, 
então eu aceitei. Antes de ir a entrevista recebi algumas dicas que 
fizeram toda a diferença. Fui aprovado.
Após um ano de contrato de Jovem Aprendiz, fui efetivado. E há 
doze meses com a saída do Comprador, assumi o departamento 
de Compras/Suprimentos da Territorial Mineração, empresa do 
Grupo Agis, onde tenho um plano de carreira e uma serie de 
benefícios.
Conhecer a Colmeia e participar do curso Pró-Formação  de 
Assistente Administrativo fez toda a diferença em minha vida.

Renato M., 23 anos, ex-aluno

“

“

Cursos oferecidos:

  

  Assistente administrativo; 

  Atendimento ao cliente de cinema.

   

203  jovens capacitados

98    jovens inseridos no 

                 mercado de trabalho 

                 (inserção ainda em         

                 andamento).

225  jovens capacitados

115   jovens inseridos no 

                  mercado de trabalho 

                  (inserção ainda em         

                  andamento).

Em 2015 Em 2016 
(estimativa)

COLMEIA
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A Fundação Julita está no dia-a-dia o Jardim São Luís desde 

1951. O local é uma raridade na cidade e um refúgio, aberto 

diariamente. Conta com área total d e 47 mil m², sendo 16 mil 

m² de Mata Atlântica secundária, e atende diariamente cerca 

de 1,5 mil pessoas, com idades entre um mês e 60 anos. 

Parceira do iGMK desde 2012, a Fundação Julita, 

desenvolve os cursos para adolescentes, jovens e adultos.

Todos vamos  sentir saudades. Mas 
aprendemos um com os outros que 
vale a pena fazer amigos, dar espaço 
para outros e respeitar as diferenças. 
E que, se estivermos  sempre unidos, 
conseguiremos o que queremos!

Vitor Pereira, 

aluno da Turma de Assistente Administrativo

“
“

Cursos oferecidos:

  Assistente administrativo; 

  Gestão em comércio;

  Qualificação Profissional.  

167   jovens capacitados

115   jovens inseridos no 

                  mercado de trabalho 

                  (inserção ainda em         

                  andamento).

329  jovens capacitados

230  jovens inseridos no 

                 mercado de trabalho 

                 inserção ainda em                              

         andamento).

Em 2015 Em 2016 
(estimativa)

FUNDAÇÃO JULITA
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A Pró-Morato é uma organização social localizada no município de 

Francisco Morato. Desde 1996 a instituição busca contribuir para 

o desenvolvimento local e para a transformação da comunidade, 

através do acesso à educação e ao exercício pleno da cidadania.

Parceira do iGMK desde 2002, a Pró-Morato tem em sua história 

prêmios de destaque como o Brazil Foundation de 2007 e o 

Fies – Fundo Itaú de Excelência Social de 2009. Atende uma 

média de 1.300 jovens e seus familiares por ano e é a instituição 

dedicada à adolescência considerada referência na cidade.

Adorei as palestras, principalmente da consultora Célia 

Leão, que nos trouxe informações sobre como ter um bom 

comportamento no ambiente de trabalho, assim como em 

todos os lugares que frequentamos, pois, gentileza é o que 

torna uma pessoa melhor. Sem exageros, e principalmente 

sem ser aquilo que você não é, pois, nosso comportamento 

pode tanto abrir portas como fechar. Cuidados com acessórios, 

perfume, maquiagem, vocabulário, falta de conhecimento 

sobre a empresa, falta de educação, cabelo, sapato, podem 

ser itens decisivos para a procura de vaga de emprego.

Beatriz Almeida do Nascimento, 17 anos, ex-aluna.

“

“

Curso oferecido:

  

  Assistente administrativo dupla certificação em vendas;  

   

366  jovens capacitados

266  jovens inseridos no 

                 mercado de trabalho 

                 (inserção ainda em         

                 andamento).

376  jovens capacitados

300  jovens inseridos no 

                  mercado de trabalho 

                  (inserção ainda em         

                  andamento).

Em 2015 Em 2016 
(estimativa)

PRÓ-MORATO
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O Instituto PIVI (Projeto de Incentivo à Vida), localizado na zona 

norte, iniciou a parceria com o iGMK no segundo semestre de 2014. 

Com a organização formamos turmas dos cursos de Assistente 

Administrativo e Qualificação Profissional (para adolescentes entre 

14 e 15 anos). Em dois anos de parceria foram formados 198 alunos.

Há mais de 20 anos o Instituto PIVI contribui para a melhoria 

da condição de vida das crianças e adolescentes da região na 

qual atua, em busca da inclusão social e a busca da cidadania 

da população. Está entre seus trabalhos o atendimento de 

jovens encaminhados pelo poder judiciário e o Conselho Tutelar.

Já tivemos cursos semelhantes no PIVI, 
mas esse tem um diferencial humano que 
chama atenção nas salas de aula e nas 
casas dos alunos. Prevemos um grande 
impacto nos beneficiados.

Rosângela Santa Bárbara – 
coordenadora do Instituto PIVI

“
“

Cursos oferecidos:

  Assistente Administrativo;

  Qualificação Profissional.

93  jovens capacitados

13  jovens inseridos no 

            mercado de trabalho 

            (inserção ainda em                                

            andamento).

54  jovens capacitados

02  jovens inseridos no 

             mercado de trabalho 

             inserção ainda em                              

     andamento).

Em 2015 Em 2016 
(estimativa)

INSTITUTO PIVI
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RESULTADOS
ANO CAPACITADOS INSERIDOS INCLUSÃO (%)

1993 28 0 0%

1994 56 0 0%

1995 45 0 0%

1996 47 34 72%

1997 64 44 69%

1998 77 46 60%

1999 150 88 59%

2000 218 141 65%

2001 378 155 41%

2002 499 257 52%

2003 570 279 49%

2004 658 349 53%

2005 906 453 50%

2006 1019 662 65%

2007 1122 856 76%

2008 1215 911 75%

2009 1370 877 64%

2010 1610 1143 71%

2011 1543 1096 71%

2012 1200 780 65%

2013 1572 1164 74%

2014 2058 1686 82%

2015 2131 1500 70%

2016 2260 1458 65%

TOTAL 20.796 13.979

Acompanhe os resultados obtidos no 

ano de 2015 e 1º semestre de 2016.

Nossa amostra compreende todos 

os alunos formados neste período e 

o processo de inserção de todos os 

semestres continua em andamento.
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Visando o fortalecimento da marca do iGMK, foi feito em 2016 um 

estudo de BRANDING  para analisar conceitos e premissas básicas 

da marca, chegando a um novo formato de identidade visual para 

acompanhar este novo momento que a marca se encontra. 

A nova identidade visual comunica, através de um símbolo 

com formato triangular, a tríade formada pelo iGMK, 

as Instituições Parceiras e o Jovem. Seus vértices são 

arrendondados para passar a sensação de acessibilidade e 

confiaça entre as partes e a junção entre vários símbolos 

forma a inicial do nome do Instituto, bem como o resultado 

da ampliação da tríade. 

novo logotipo

síntese dos atributos

IDENTIDADE VISUAL 
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IDENTIDADE VISUAL

cartão de visita

website

Foi desenvolvido um “Manual de Identidade Visual” especificando as maneiras 

oficiais de utilização da logomarca, iconografia, padrões tipográfico e cromático 

assim como toda a parte de papelaria.

A aplicação da marca nos meios digitais e gráficos garante maior visibilidade, 

assimilação e possibilita a comunicação direta com o mercado. Desta forma o 

website foi reestruturado para receber a nova marca.
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Saldo Inicial Disponível R$ 8.406.864,00

Entrada de recursos R$ 2.622.565,00

    Captação R$ 716.471,00

    Rendimentos Financeiros R$ 1.906.094,00

Saída de recursos - R$ 1.413.553,00

    Despesas Administrativas - R$ 66.768,00

    Despesas dos Projetos - R$ 1.346.785,00

SALDO FINAL Disponível R$ 9.615.876,00

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2015



32 33

INSTITUCIONALCOMO PARTICIPAR?

Existem diversas maneiras de fazer parte do trabalho 

desenvolvido pelo Instituto GMK.   Além de contribuir 

para melhorar o futuro de milhares de jovens em 

situação de vulnerabilidade social, você associa 

sua marca a um trabalho de qualidade reconhecida.

FINANCIADOR

Entre as formas de financiamento para colaborar com o iGMK, existem as seguintes opções:

  Patrocínio de turmas de 30 alunos;

  Doação de recursos para a formação de grupos de jovens;

  Participação nas campanhas de crowdfunding;

  Doação de produtos ou serviços;

  Pessoa Jurídica que adota o lucro real pode deduzir até 1% do imposto devido,   

  sem qualquer ônus – informações: contato@igmk.org.br.

EMPREGADOR

A partir do perfil solicitado pelo contratante, um grupo de alunos é selecionado para o processo 

seletivo da empresa. A negociação e a contratação podem ocorrer diretamente entre a empresa e 

o candidato. No caso da contratação via Lei do Aprendiz, a organização escolhida para a execução 

da complementação do aprendizado também fará parte da negociação. Existem diversas 

possibilidades de contratação dos formados:

  Lei do Aprendiz;

  Estágio;

  CLT. 

  Benefícios da Parceria

  Facilidade para contratar jovens capacitados:   

  proximidade empresa-aluno, indicação de alunos  

  adequados ao perfil solicitado;

  Possibilidade de participar da formação indicando  

  conteúdo relevante a ser desenvolvido nos cursos  

  apoiados;

  Associação do nome da empresa à causa da   

  capacitação profissional de adolescentes e jovens; 

  Inserção do logo e nome da empresa na   

  comunicação do iGMK: website, materiais   

           impressos, aparições em mídias, banners em   

  eventos – à escolha do apoiador;

  Mobilização do voluntariado da empresa em   

  atividades dos nossos cursos.

Saiba mais:

(11) 2614-2602

contato@igmk.org.br
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INSTITUCIONALPARCEIROS
FINANCIADORES

Cinemark

Klabin SA

Julius Baer Foundation

Fundação Prada

Diageo – Learning For Life

Fernando Marques

Andre Ryfer

Giovanni Mileo

O Pólen

Get2Gether

APOIADORES 

INSTITUCIONAIS

Avianca

KLA – Koury Lopes Advogados

Praiamar Natal Hotel & 

Convention

D Beach Hotel

Lions Club

 

EMPREGADORES

Cinemark, Fidelity, Jota Eme 

Fitafer, Ibrain, Guararapes 

Confecções, Cosern, Lojas Don 

Paco, Construcap, Honda, Coats 

Corrente, Gaspar Engenharia, 

Dixie Toga, Hospital do Coração 

(Natal), Coteminas,  Drogaria 

Globo, Distribuidora Rio 

Grandense, Hotal Serhs, Hospital 

São Lucas, entre outros.

VOLUNTÁRIOS (2015 e 2016)

Célia Leão 

Dr. Raimundo Nunes

Dr. José Ricardo Aranha

Marcelo Vial

Giovanni Mileo

Carlos Eduardo Heinecke

Esther Naomi Tsuji

Larissa Montenegro Pires

Nicole Rocha Fernandes

Joel Silva 

Herbeth Souza

Giovano Choicoski

Luís Fernando dos Santos 

Affonso

Debora Pires

Valentina Cumo

Rafael Costello

Marcio Ferricini

Cesar Dammous

Carolina Cavenaghi

Luciana Motta

Cláudia Leme

Ana Fontes

Giselle Candido da Silva

Jessica Correa

Marcelo Medeiros

Moisés Oliveira Teodoro

Caio Eduardo Gonçalves Speglich

Daniella Mattos

Isabela Tazima

Kleber Simão Ramos

Rafael Costa

Rubens Cortez Trindade

Talita Caetano de Souza

Thamyres Fadiga

Vitor Avancini 

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer a um 

grupo de voluntários que está 

sempre disposto a auxiliar 

a equipe do iGMK. Vocês são 

especiais para nós!

Marcos Alves

Paula Nunes Miguel

Lourdes Luzzim

Thais Schavaroski

Nossos parceiros acreditam, como nós, na transformação 

pela educação e no valor dela para o crescimento pessoal 

e profissional dos jovens brasileiros.

Contamos com diversos apoiadores, tanto empresas, 

como fundações e pessoas físicas que ano a ano nos 

auxiliam a alcançar nossa visão de uma sociedade melhor.

“
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Diretoria

Diretor Presidente: Edgar Gleich

Diretora Vice-Presidente Financeira: Dulce Saito

Diretor Administrativo: Ilan Ryfer 

Diretora Executiva: Fernanda Levy

Conselho Deliberativo

Presidente: 

Edgar Gleich

Membros:

Jack Leon Terpins 

Jorge Fernando Koury Lopes 

Luiz Stuhlberger 

Marcelo Bertini

Maria Araújo

Paula Tortolo

Renata Brunetti

Equipe de Operações

Gerente Administrativa e Financeira: Ana Vial

Coordenadora acadêmica: Marisa Marquez

Relações Institucionais: Henrique Amaral

Diretoria Fundadora

Diretor Presidente: Edgar Gleich

Diretor Vice-Presidente: Jorge Fernando Koury Lopes 

Diretora Administrativa: Maria Isabel Savoia

Diretora Executiva: Cleo Franco
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