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INTRODUÇÃO
Iniciamos 2017 a todo o vapor com dois grandes e novos
desafios: assumir a gestão da REMS – Rede Esporte pela
Mudança Social e concluir a edição do nosso primeiro livro, o
Guia do Educador. Nossas equipes estavam muito empolgadas
e se entregaram de corpo e alma para colaborar nesta
imensa, mas prazerosa tarefa em favor de nossa causa.
Nosso Conselho Diretor ganhou mais força com a chegada de
novos membros que estão empenhados em fortalecer a
sustentabilidade da instituição e passamos por uma
estruturação na comunicação assumindo o tema da vida de
nosso fundador, Rubinho Barrichello, a família. Desta forma, nos
tornamos o Instituto Família Barrichello, com a mesma força,
garra e sonhos de transformar a nossa sociedade, num
ambiente mais justo e saudável.
Destacamos em nosso relatório uma síntese de tudo o que
aconteceu em nosso projetos, eventos e ações e
agradecemos a todas as pessoas, empresas e organizações
que colaboraram pois sem a união de todas essas forças seria
impossível chegar onde estamos.
William Fernando Boudakian de Oliveira
Diretor Executivo
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SOBRE O INSTITUTO
O Instituto Família Barrichello, criado pelo piloto Rubens
Barrichello nasceu em 2005 como organização da sociedade
civil sem fins lucrativos, para combater à desigualdade e a
exclusão social. Desenvolve projetos inovadores capazes de
provocar impacto social e mudanças de comportamento bem
como gerar novas possibilidades sociais, contribuindo para
abrir horizontes de crianças, adolescentes, jovens e idosos. A
direção está focada na promoção da ética, da cidadania e
do fortalecimento dos vínculos e valores familiares e
comunitários.
Atuando em rede com organizações sociais, movimentos e
escolas públicas localizadas em bairros com registro de alta
vulnerabilidade social e econômica, o Instituto Barrichello
desenvolve projetos, promovendo cidadania participativa,
ampliação da consciência de direitos e deveres, cultura de
paz e o estímulo de ações protagonistas. Temos o Esporte, a
Atividade Física e o Brincar como ferramenta de transformação
que promove educação, desenvolvimento humano e gera
qualidade de vida. Em 2017 beneficiamos mais de 2000
pessoas semanalmente em 6 projetos, alcançando 13
comunidades em São Paulo.
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NOSSO
DNA

O esporte tem um
poder transformador
dentro das famílias e
da sociedade.

Promover o desenvolvimento
humano por meio da educação
pelo esporte, gerando melhor
qualidade de vida para as
famílias brasileiras de baixa renda.

Ética, Excelência,
Inovação, União,
Respeito e
Transparência.
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NOSSA
ATUAÇÃO
1. Desenvolvimento de programas e projetos
2. Produção e disseminação de conhecimento
3. Mobilização e articulação em rede
4. Comunicação e Sustentabilidade
1. Desenvolver programa e projetos de esporte educacional para
crianças e adolescentes;
2. Desenvolver ações que reconheçam e promovam
oportunidades justas para o gênero feminino;
3. Construir estratégias que fortaleçam valores, vínculos familiares
e comunitários junto a crianças e adolescentes;
4. Construir meios de preparar jovens para o mercado de
trabalho;
5. Construir projetos que permitam mais saúde e bem estar para
idosos.
1. Articular parcerias junto a organizações da sociedade civil para
fomentar políticas públicas que promovam desenvolvimento
humano e o fortalecimento das famílias brasileiras;
2. Ocupar espaços de decisão, visando fortalecer a causa da
instituição de fóruns de discussão;
3. Desenvolver ações de mobilização e ocupação de espaços
públicos para divulgar a nossa causa e combater as injustiças
sociais;
1. Sistematizar práticas desenvolvidas pelos profissionais da
organização;
2. Disseminar conhecimento em parcerias com outras instituições;
3. Promover cursos de capacitação para qualificar profissionais;

1. Fortalecer a comunicação e a marca institucional
2. Potencializar a relação institucional com todos os parceiros e
patrocinadores
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NOSSOS
PRINCÍPIOS

Princípios do
Desenvolvimento Humano:

PESSOAIS
RELACIONAIS

TÁTICAS

APRENDER A SER
verdade e equilíbrio
COMPROMISSO

APRENDER A CONVIVER
bondade e paz
COOPERAÇÃO

APRENDER A FAZER
justiça e coragem
AUTONOMIA

APRENDER A CONHECER
sabedoria e respeito
EXCELÊNCIA

FÍSICAS
TÉCNICAS
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NOSSA
BASE
onde atuamos:
O Instituto Família Barrichello atua em
regiões de altíssima vulnerabilidade
social beneficiando a população dos
extremos da capital de SP, como
Parelheiros, Marsilac e Barragem.
Também temos núcleos na região
central atendendo a população dos
cortiços e crianças em situação de
rua. Na zona leste de São Paulo
concentram-se o atendimento aos
idosos.
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NOSSA
FAMÍLIA

famílias

ADOLESCENTES
COLABORADORES

famílias

PARCEIROS

MÃES

IDOSOS+

ESPORTE
CRIANÇAS

famílias

PATROCINADORES/
DOADORES

famílias
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NOSSA
TRAJETÓRIA
2.000

PESSOAS ATENDIDAS EM
2016

33

COLABORADORES
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PROJETOS

13

NÚCLEOS DE
ATENDIMENTO

30

ORGANIZAÇÕES
BENEFICIADAS

340

+16.000
PESSOAS ATENDIDAS
EM NOSSA HISTÓRIA

MILHARES
DE HISTÓRIAS
DE TRANSFORMAÇÃO

PROFISSIONAIS
BENEFICIADOS
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“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.” art. 227 da Constituição
Federal e art. 4º da Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do
Adolescente.
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NOSSOS
RESULTADOS
Desenvolvimento de
Programas e Projetos
Realização de 6 projetos
+ de 2000 beneficiados
3 horas de atividades semanais
23 eventos/atividades extras
78% de presença/beneficiários
98% avaliam como ótimo o que é
oferecido nos programas

Mobilização e
Articulação em Rede
3 redes acompanhadas
196 reuniões em 2017
4 eventos em rede

Produção e Disseminação
de Conhecimento
340 profissionais beneficiados
1 livro publicado
4 eventos de formação externa
18 encontros de formação
da equipe
90% avaliam como ótimo
os processos de formação

Comunicação e
Sustentabilidade
2697 seguidores em redes sociais
10 parceiros apoiadores
1 evento de captação realizado
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NOSSOS
PROJETOS
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Esporte na Rua para
uma Cultura de Paz

resumo do projeto:
O projeto Esporte na Rua atende crianças e adolescentes que estão no Centro da
Cidade de São Paulo em situação de vulnerabilidade social que enfrentam situação
de rua ou residem em abrigos, ocupações e ou se encontram em condição de
refugiados. No Projeto as crianças encontram um espaço de desenvolvimento
humano pelo brincar e pelo esporte, onde uma equipe técnica formada por
educadores, assistentes sociais e psicólogos, oferecem um atendimento adequada,
fortalecendo vínculo com as famílias e colaborando para a formação cidadã dos
adolescentes. Em paralelo a equipe realiza uma articulação da rede proteção
integral, articulando serviços e apoio às crianças e famílias. O Projeto também
sistematiza uma metodologia e dissemina conhecimento sobre Esporte,
Desenvolvimento Humano e Cultura de Paz.

público alvo:

Meta: 200 crianças e adolescentes; Atingida: 246 crianças e adolescentes
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objetivo:
Sensibilizar crianças e adolescentes do Centro de São Paulo para a
prática de atividade física e estilo de vida saudável, com foco na Cultura
de Paz, utilizando Esportes de Rua como diálogo para discussão dos
desafios do cotidiano.

ações e atividades:
Atendimento de crianças e adolescentes duas vezes por semana, por 1h30,
oferecendo acesso ao esporte numa perspectiva do desenvolvimento
humano para uma cultura de paz e equipe volante que mapeia grupos,
serviços e rede de apoio. Também realiza grupo de famílias e com
adolescentes e formações para educadores.

resultados:
Atendimento de 246 crianças e adolescentes;
6 Encontros com a Família com 20% de participação;
148 Visitas realizadas no Território (locais públicos e privados);
156 meninos inscritos;
90 meninas inscritas;
30 encontros com adolescentes.

patrocinadores:
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.

apoiadores:
FUMCAD, CMDCA, Prefeitura de São Paulo.

parceiros:
CRAS Sé, Sub-Prefeitura Sé, Casa da Solidariedade I, Autonomia em Foco II, CCA
Alegria, Oratório São Domingos, Coletivo Glicério pela Vida.
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Esporte na Rua
Corpo e Expressão

resumo do projeto:
O projeto Esporte na Rua atende crianças e adolescentes que residem em região de
alta vulnerabilidade social na região de Marsilac, Parelheiros e Barragem, extremo sul
da Cidade São Paulo. No Projeto as crianças encontram um espaço de
desenvolvimento humano pelo brincar e pelo esporte, onde uma equipe técnica
formada por educadores e assistentes sociais, oferecem um atendimento adequado,
fortalecendo vínculo com as famílias e colaborando para a formação cidadã dos
adolescentes. Em paralelo a equipe realiza uma articulação da rede proteção
integral, articulando serviços e apoio às crianças e famílias.

público alvo:
Meta: 500 crianças e adolescentes; Atingida: 548 crianças e adolescentes
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objetivo:
Contribuir para o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes
por intermédio do esporte e da dança, fortalecendo os valores familiares e o
desenvolvimento de competências pessoais, boa convivência em grupo,
aprendizagem dos fundamentos físico-motor e melhor aplicação escolar

ações e atividades:
O Projeto oferece aos participantes atividades esportivas e de expressão corporal 2
vezes por semana com carga horária de 1h30 para 20 grupos de 25 pessoas, em 5
Núcleos de Atendimento, visando o desenvolvimento de competências para uma
formação integral, cidadã e autônoma. Também conta com Assistente Social que
realiza grupos com os adolescentes ajudando-os a refletir sobre um projeto de vida
ético e cidadão.

resultados:

Atendimento de 548 crianças e adolescentes;
40% aprimora o processo de comunicação verbal e não verbal;
47% apropria-se dos espaços públicos para a prática de atividade física;
93% de aderência ao Projeto;
77% começaram a praticar atividades físicas e esportes rotineiramente;
53% das famílias sensibilizadas sobre a necessidade de atividade física;
5 Encontros com a Família com 20% de participação;
20 encontros com adolescentes.

patrocinadores:
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.

apoiadores:
FUMCAD, CMDCA

parceiros:
CCA Marsilac – Mão Cooperadora; CCA Conosco Barragem; CCA Recreio Pró
Brasil; CCA Barro Branco e Universidade Estácio.
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Inclusão digital
de idosos

resumo do projeto:
O Projeto de Inclusão Digital acontece em parceria com o Certus - Colégio e
Faculdade e tem como atividade aulas de informática onde o foco principal é
oferecer ao idoso uma possibilidade de se expressar através de ferramentas que as
novas tecnologias oferecem. Dessa forma, o projeto pretende atender as
comunidades circunvizinhas da Faculdade, que está localizada na zona sul de São
Paulo. Almeja que a aprendizagem inclua esta parcela da sociedade, fazendo com
que acessem a internet, visitem sites, mandem e-mails para família, pesquisem,
busquem informações, paguem contas, resgatem sua história e sua própria origem.
Dando também a oportunidade de conhecerem e utilizarem novas tecnologias,
atualizando-se na era digital, permanecendo ativos, possibilitando uma fonte de
renda, fortalecendo a auto-estima e melhorando sua qualidade de vida.

público alvo:
Meta: 60 idosos; Atingida: 65 idosos
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objetivo:
Promover inclusão social de idosos por intermédio do ensino e
aprendizagem de computação e navegação à internet.

ações e atividades:
O projeto acontece no espaço físico do Certus – Colégio e Faculdade. As
aulas são as terças e quintas-feiras, com três turmas de 15 alunos cada, que
fazem 2h/a semanais. O curso tem duração de 100 horas e é dividido em
módulos com assuntos específicos. Foram desenvolvidas apostilas para
facilitar a aprendizagem e com a orientação do professor o grupo vem
estudando e conhecendo como funciona o computador e suas
possibilidades de uso. Há enfoque na navegação em internet, abertura de
conta para envio de e-mails, sites de pesquisa, leitura de jornal e revistas. Mas
também a possibilidade do aluno ter contato com novas tecnologias, tais
como aparelhos digitais e recursos multimídia.

resultados:
Atendimento em 2017 de 65 idosos sabendo ao final do curso:
Ligar o computador; Organizar e Configurar o Sistema Operacional;
Acessar a Internet; Acessar conta de e-mail – leitura e envio de textos;
Fazer pesquisa sobre assuntos diversos; Acessar jornais e revistas; Utilizar
Editores de Texto; Manusear aparelhos digitais; Utilizar recursos Multimídia.

patrocinadores:
-

apoiadores:
Associados.

parceiros:
CERTUS.
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Atividade física
no envelhecimento

resumo do projeto:
O Projeto Atividade Física no Envelhecimento utiliza o método Águia Desenvolvendo Idosos Saudáveis, funciona como uma “escola” para ajudar idosos
a melhorar seu condicionamento físico e ter uma vida mais saudável. O projeto
trabalhou com idosos para melhorar sua força, equilíbrio, flexibilidade e agilidade em
região de alta vulnerabilidade social na zona leste de São Paulo.

público alvo:
Meta: 480 idosos ; Atingida: 640 idosos
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objetivo:
Promover a prática regular de atividade física junto a idosos,
proporcionando um desenvolvimento integral e a manutenção da
independência física para uma velhice saudável

ações e atividades:
Cada idoso participou das aulas do projeto duas vezes por semana. As aulas
tiveram duração de 1h00 por 12 meses.
Houveram atividades externas como passeio ao SESC Itaquera, aula aberta
no Parque Ceret e formatura realizada para celebrar o final do projeto.

resultados:
O projeto deu ótimos resultados para os idosos, que tiveram melhorias nos
quatro quesitos avaliados.
A força aumentou em torno de 23%;
Equilíbrio teve ganho de 30%;
agilidade 13%; e flexibilidade que teve uma melhora de mais de 300%,

patrocinadores:
Kimberly-Clark e Air Liquide.

apoiadores:
Secretaria Estadual de Esporte e Lei de Incentivo ao Esporte.

parceiros:
Associação popular da Saúde; Fundação Sérgio Contente; Paróquia Santo
Antônio de Lisboa; Paróquia Nossa Senhora de Lourdes; Paróquia São Pedro
Apóstolo; Paróquia São Carlos Barromeu.
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Roda de conversa

resumo do projeto:
Este Projeto visa qualificar educadores de ONGS e professores de escolas públicas em
educação pelo esporte e educação pautada em valores. Acontece a partir da
articulação do Instituto Família Barrichello junto aos órgãos públicos de educação e
assistência social.

público alvo:
Meta: 100 educadores e professores; Atingida: 340 educadores e professores
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objetivo:
Qualificar profissionais que atuam junto a crianças e adolescentes.

ações e atividades:
Foi promovido pela equipe do IFB um curso de 8 horas junto a educadores de
Capela do Socorro onde foi compartilhado a metodologia do IB que é
utilizada para promover educação para valores com foco no
desenvolvimento humano.

resultados:
80 horas de formação com 20 participantes;
1 formação exclusiva para o CRAS Cidade Ademar com 30 participantes;
1 formação exclusiva para CRAS e CREAS Parelheiros com 120 participantes;
1 encontro de formação com diversos profissionais no SESC Consolação, com
lançamento de publicação do Instituto Barrichello com 170 participantes;
340 profissionais mais preparados para atuar junto a crianças e adolescentes;
Ótima avaliação expressada por 90% do público atendido.

patrocinadores:
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.

apoiadores:
FUMCAD, CMDCA, Prefeitura de São Paulo.

parceiros:
CRAS Parelheiros, CRAS Sé, CRAS Cidade Ademar, IMO, SESC Consolação.
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Sistematização de
Práticas e Relatos

resumo do projeto:
Este projeto visa desafiar a equipe do Instituto Família Barrichello a sistematizar as
aprendizagens significativas do ano, que agregam valor e conhecimento ao
trabalho desenvolvido. Além disso, foram engajadas mais 3 organizações e feita uma
parceria com professores da USP e UNICAMP que formam uma comissão da análise.
Os trabalho que obtém o melhor conceito são apresentados em um evento que é
realizado em parceria com outras instituições.

público alvo:
Meta: 120 educadores e professores; Atingida: 80 educadores e professores
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objetivo:
Sistematizar, disseminar e trocar conhecimento junto a educadores de
outras organizações da sociedade civil e professores da rede pública de
ensino.

ações e atividades:
Foi realizado um encontro de dois dias na CEPEUSP onde a equipe do
Instituto Barrichello apresentou 3 trabalhos que colaboraram para a
formação de mais e 80 pessoas entre educadores e professores.
O Instituto também fez parte da comissão organizadora que articulou a
parceria com os professores que fizeram a análise dos projetos.

resultados:
24 Experiências sistematizadas;
20 Experiências disseminadas;
80 pessoas alcançadas no processo de formação e troca de
conhecimento;
1 documento com o registro das experiências sistematizadas;
Mobilização da REMS – Rede Esporte pela Mudança Social para implantar
a metodologia de sistematização de práticas em outras regiões do Brasil.

patrocinadores:
Nike e Laureus Fundation

apoiadores:
REMS.

parceiros:
PRODHE, Fundação Gol de Letra, SESC.
25

DESTAQUES
EM 2017
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O Instituto Família Barrichello foi eleito pelo
coletivo para assumir a secretaria executiva
dessa rede que completou 10 anos em 2017 e
que cresce a cada dia. Neste encontro foram
40 instituições que se reuniram em prol de
uma maior representatividade no Brasil e nas
cidades para desenvolver ações regionais que
levem conhecimento e promovam ocupação
de espaços de direito.

#SecretariaExecutivadaREMS

#18deMaio

18 de maio é o “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, que
tem como intenção mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em
defesa dos direitos sexuais de crianças e adolescentes. É preciso garantir a toda criança e adolescente o
direito ao desenvolvimento de sua sexualidade de forma segura e protegida, livres do abuso e da exploraçã
o sexual. Entramos no desafio e "fizemos bonito!". Foram dias de muita conversa, informação, discussão e
mudanças de perspectiva. Fizemos uma ação nas ruas do bairro Glicério e Liberdade que foi um sucesso!
Conscientizando as crianças, adolescentes e toda a população a respeito da causa do dia 18 de Maio.

#DiadoDesafio

O Dia do Desafio tem o intuito de mobilizar pessoas a realizarem alguma atividade física e se atentarem
para a questão do sedentarismo tão presente hoje em nossa sociedade. Levamos os núcleos da Luz e do
Glicério para o Sesc Interlagos e eles passaram o dia inteiro participando das diversas atividades propostas
pelo próprio Sesc. "Acordei cedinho hoje, 5:31, de ansiedade e com medo de perder o horário do ônibus
pro passeio", o João contou pra gente e quando chegou lá, vimos nos olhinhos dele todo o encantamento
do pequeno. Foi bom demais!
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#FormaturaIdosos

Formamos quase 600 idosos que participam do Projeto Atividade Física no Envelhecimento. Foi bonito
demais ver a alegria preenchendo cada uma das cadeiras do salão. Teve fila na porta de entrada meia hora
antes do evento começar, teve encenação das educadoras, teve dança para os formandos, teve premiação,
teve discurso que fez a gente chorar. Teve muita gratidão, reconhecimento, orgulho e carinho.

#NossoPrimeiroLivro
Pela primeira vez em nossa história de
muito aprendizado e desenvolvimento,
fizemos a publicação de um livro que
tem como objetivo passar grande parte
de nosso conhecimento para demais
educadores do Brasil, o “Guia do
Educador: Desenvolvimento Humano por
meio de jogos e brincadeiras para uma
Cultura de Paz”. O lançamento fez parte
da comemoração dos 10 anos da REMS Rede Esporte pela Mudança Social - e
contou com representantes do Sesc, do
Vida Corrida e do próprio Instituto
Barrichello que compartilharam com o
público seus projetos que comprovam
como o esporte é sim uma ferramenta
de educação e transformação social para
a sociedade. Além disso, a Elizabeth Cerri
nos presenteou com uma palestra a
respeito da CNV - Comunicação Não
Violenta
colocando
como
o
desenvolvimento
dos
próprios
educadores pode contribuir para uma
comunicação mais saudável com seus
educandos. Na parte da tarde,
abandonamos as cadeiras do auditório e
subimos para as quadras do Sesc.
Levamos aos participantes pequenas
doses das atividades que criamos com
tanto carinho e que estão publicadas no
Guia do Educador.
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#REMS10anos
Para comemorar a data de 10 anos da REMS, as organizações que fazem parte da rede se mobilizaram para
incluir em sua agenda semanal atividades que integram instituições e pessoas por meio do esporte,
validando a principal causa da REMS: o esporte como ferramenta para a mudança social.
Junto ao Instituto Esporte e Educação - IEE - fomos ao coração de São Paulo, na Praça da Sé e propusemos
simples atividades para o pessoal que estava ou passava por lá. Com apenas um manto colorido, uma corda
e dois golzinhos acompanhados de uma pequena bola de futebol, vimos a mágica acontecer.
Pessoas virando o pescoço para entender o que estava acontecendo, pessoas timidamente entrando nos
times e pulando a corda que estava sendo batida. Não demorou nem dez minutos para os educadores que
estavam preenchendo todo aquele espaço, serem substituídos por pessoas que paravam suas rotinas para
praticarem uma atividade física, para se divertirem, para conhecerem outras pessoas e interagirem entre si.
Tudo isso por meio dessa ferramenta pela qual temos um carinho enorme: o esporte.

A 3a Maratona de Sistematização de Práticas em Esporte e Desenvolvimento Humano, foi intensa, como
uma maratona deve ser. Teve ensino e aprendizagem. Teve muita troca por meio de atividades que fizeram
suar a camisa, vivências que trouxeram o discurso para a prática, relatos de experiências de sucesso e muita
conversa. As rodas de conversa fecharam todos os blocos, com mediadores que fizeram um trabalho
consistente de trazer à tona os pontos fortes de cada participação e abrir espaços para discussão sobre
aquilo que ainda pode ser trabalhado ou visto por diferentes ângulos. Foi mais um evento daqueles que
entramos de peito aberto e saímos maiores, mais fortes, preparados e motivados para continuarmos
fazendo e aprimorando nosso trabalho com o objetivo que nos move: o esporte pela mudança social.

#MaratonadeSistematização
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#RubinhoPapaiNoel
Era quase Natal e então recebemos uma visita
mais do que especial lá no núcleo da Luz. Ele
veio com roupa vermelha, barba branca e uma
sacola de presente nas costas. Mas a
surpresa pra garotada só aconteceu de fato
quando esse Papai Noel tirou a barba do rosto
e revelou sua verdadeira identidade. Fez roda
de conversa, entrega de bolas novas, jogou
algumas partidas com a garotada e respondeu
com o carisma de sempre às perguntas dos
nossos educandos curiosos.
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NOSSA
EQUIPE
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

NOME
Amanda Busch Rigo Neves Bezerra
Ariane Aparecida Lozada
Bruno Alexandre Ferreira
Camila Jorge
Claudia Cristina Precioso
Claudio Roberto dos Santos
Cristiane Peixoto Marins Rocha
Dayane Alves da Silva
Eliane Cristina Silva
Elias Rodrigues Pereira da Silva
Felipe Ferreira de Brito
Gildasio Januário de Souza
Graziele Saturnino Sojo
Igor Veríssimo dos Reis
João Roberto Kelencz
José Henrique Lemes de Jesus
Julio Cesar Alves dos Santos
Kelly Mara Savério
Leidiane Delmondes de Oliveira
Lilian Borges da Silva
Lilian Iacunas Gasques
Maickon Jhons Ferreira Serra
Marília Miraglia Durú
Narjara Neves de Santana
Natalia Araujo de Souza
Paula Asbahr
Priscila Regina da Silva Loureço
Rafael Eichhorn
Raul Alves Bella
Regina Helena Conceição Oliveira
Reinaldo Dias Almeida
Tatiana Medina Boudakian
William Fernando Boudakian de Oliveira

CARGO
Coordenadora de Projetos
Auxiliar de Educador
Educador
Educadora
Educadora
Assistente Administrativo
Supervisora Técnica
Assistente Social
Educadora Auxiliar
Estagiário
Estagiário
Coordenador de Projetos
Estagiária
Estagiário
Estagiário
Auxiliar de Educador
Supervisor Administrativo
Auxiliar de Escritório
Professora
Assistente Social
Educadora Auxiliar
Professor
Educadora
Educadora Auxiliar
Psicóloga
Supervisora Técnica
Professora
Educador
Educador
Professora
Professor
Supervisora de Projetos
Diretor Executivo

31

NOSSOS
TÍTULOS
RECONHECIMENTO PÚBLICO DAS
ATIVIDADES
As atividades desenvolvidas pelo
Instituto Família Barrichello vêm se
destacando cada vez mais, tanto que a
instituição já possui os seguintes
certificados/títulos:
- Qualificação como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público –
OSCIP, outorgada pelo Ministério da
Justiça.
- Certificado de Entidade Promotora de
Direitos Humanos – CEPDH, expedido
pela Secretaria da Justiça e Defesa da
Cidadania do Estado de São Paulo
- Registro no Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente –
CMDCA
- Certificado de Regularidade Cadastral
de Entidades – CRCE, expedido após
longo e criterioso processo de análise
documental e contábil pela
Corregedoria Geral da Administração,
Casa Civil do Governo do Estado de
São Paulo
- Isenção do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos - ITCMD, reconhecida
através de processo minucioso de
análise documental pela Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo.
- Imunizado para o recolhimento de
Imposto de Prestação de Serviços - ISS
pela Prefeitura de São Paulo.
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NOSSOS
RECURSOS
Para manter o foco em sua missão o Instituto Família Barrichello vem buscando
a sustentabilidade de forma transparente visando a otimização ao máximo
dos recursos empenhados com destaque para as seguintes empresas e
organizações que estão contribuindo:

Patrocinadores:

Apoio:

Parceiros:
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PRESTAÇÃO
DE CONTAS
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FONTE DOS
RECURSOS
Fontes dos recursos em 2017
Pessoa Física
1%

Eventos

38%

Aplicação

58%

Pessoa jurídica

0%
3%

Projetos (20172018)

Lei de Incentivo

Valores
Meta de
Perído
Patrocinadores Tipo de Lei
Núcleos RH
Executados
Beneficiários (meses)

Atividade Física no
Kimberly e Air
Envelhecimento 126.116,38Liquide

LIEEstadual
ICMS

12

6

7

200

24

2

7

500

12

5

12

300

11

3

12

Bain Company e FUMCAD Stoller
IR

200

12

2

7

Esporte na Zona Sul
FUMCAD (600) 681.000,00Prefeitura de SP IR

500

12

5

13

FUMCAD IR
Esporte na Zona Sul 98.003,93Nike
LIEEstadual
Valores Olímpicos
(300) 376.475,78Kimberly e Nike ICMS
Esporte no Centro EURECA- 200

Blau/Tiket

LIE-F IR

80

12

1

6

Roda de Conversa

Facebook

LIE-F IR

500

10

2

4

12

1

12

6

8

33

76

LIE-F IR

Atividade Física no
Envelhecimento

Motorola/Globo LIE-F IR
TOTAL

Encerrado
Encerrado

jun/16

mai/17

mar/16

mar/18

mar/16

fev/17

jul/17

mai/18

mar/17

mar/18

jul/18

jul/19

jul/18

jul/19

jan/19

nov/19

jul/18

jul/19

Liberação 2018

Ano 3 - IBKART

Kart para Tod@s

Data de Inicio Encerramento

Encerrado
480

Esporte no Centro
FUMCAD (Esporte na Rua) 312.765,32Prefeitura de SP IR

Situação

600
3360

Liberação 2018
Liberação 2018
Em Captação
Em Captação
Não aprovado
Liberação 2018
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NOSSOS
CONTATOS
Endereço para contato
Av. Nações Unidas, 18.801, 12º andar, Conj 1217
CEP: 04795-100
Cidade: São Paulo
Estado: SP
Telefone: +55 (11) 5506-7200

Para contato com Assessoria de Imprensa
Agência: agênciamam
Telefone: +55 11 3042.3090
E-mail: contato@agenciamam.com
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