RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
2020
Família do esporte
atuando pela sociedade

15 anos de história:
desafios e avanços de
um grande legado

O ano de 2020 ficou marcado na vida de todos nós e
não tem como ser diferente. Na trajetória do Instituto
Família Barrichello, ganhou ainda outro significado,
porque celebramos 15 anos como instituição.
Diante de toda a crise que se apresentou com a pandemia,
transformamos esse legado em práticas eficientes para
atender nossos beneficiados em um momento complexo, que
atingiu, especialmente, as populações mais vulneráveis.
Nossas equipes não se intimidaram e, rapidamente, construíram
soluções para manter a operação dos projetos, porque não
podíamos deixar nenhum de nossos públicos-alvo para trás.
Tivemos de superar diferentes desafios. O primeiro
foi realizar todo o atendimento no formato virtual, o
que exigiu muito aprendizado e dedicação para gravar
as aulas, atividades e formações e fazê-las chegar às
crianças, aos jovens, aos educadores e idosos.
O segundo estava relacionado à situação complexa das
famílias atendidas. Era urgente garantir a cada uma delas
segurança alimentar e de higiene contra o novo coronavírus
e suas consequências sociais e econômicas. Realizamos e
participamos de campanhas para arrecadação de cestas
básicas e cartões-alimentação, necessidades essenciais
ao bem-estar físico e emocional de nossos atendidos.
O trabalho nos territórios também foi um grande
desafio. Percebemos que, para algumas populações,
nossa atuação presencial era indispensável.
Por isso, estruturamos uma logística de atendimento,
seguindo todos os protocolos de segurança, para que
nossa equipe de assistência social e de educadores
pudesse mitigar as condições inadequadas em que
essas populações viviam e que as colocava em risco.
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A falta de tecnologia digital foi outro desafio. Muitas
crianças, por exemplo, não tinham — e ainda não têm —
acesso à internet. Para que pudessem receber atividades
e estímulos essenciais ao seu desenvolvimento, criamos
material impresso, distribuído com as cestas básicas.
Por fim, e não menos desafiador, nossa equipe aprendeu
a trabalhar a distância. Capacitações, reuniões, avaliações,
planejamento, monitoramento, e até momentos de
confraternização, tudo aconteceu entre telas. Para uma
equipe 100% presencial no dia a dia, as adaptações
foram difíceis, mas conseguimos implementá-las.
Toda essa experiência, somada à bagagem construída
em 15 anos, são o nosso combustível para a continuidade
dessa história de vitórias. O que reafirmamos durante um
dos anos mais emblemáticos deste século é que temos
um alicerce bem construído, com base nos valores da
família Barrichello, no esporte, na educação, nas parcerias
e em uma equipe que atua prontamente para responder
às necessidades e expectativas de nossos atendidos.
A pandemia não acabou, os desafios também não.
Mas não temos dúvidas de que tudo isso vai passar e
que estamos prontos e aptos para dar continuidade
ao nosso trabalho, cada vez mais fortalecidos pela
certeza de que, juntos, temos muito a avançar.
Convido você a ler as próximas páginas deste relatório,
com detalhes de cada uma dessas conquistas, e
celebrar conosco o começo de uma nova etapa!

William Boudakian
Diretor-executivo

Aponte a câmera do seu celular
para o QR Code e assista o
depoimento de Rubens Barrichello
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Um trajeto de vitórias
a cada curva
Os 15 anos do Instituto marcaram mais de uma década de
realizações e resultados que transformaram a história dos
territórios e de centenas de famílias vulneráveis de São Paulo.

2020
Ano em que o Instituto completa
15 anos. Projetos e ações migram
para o formato digital, atendendo às
restrições impostas pela pandemia
da Covid-19. Ações emergenciais
apoiam as famílias: parceria com a
Nike distribui mais de 54 mil bolas
em todo o Brasil; com a OnLab, o
Instituto promove a testagem contra
o novo coronavírus nas famílias de
Parelheiros, em São Paulo; ao lado
da ALE Combustíveis,
viabiliza a entrega de
6 mil cestas básicas;
apoia e articula
a campanha
#VencendoJuntos
para fortalecer
organizações da
sociedade civil.
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2019
Por meio do Projeto
Viver Melhor e do Projeto
Esporte e Cidadania
em Ação, o Instituto
atende mais de 3 mil pessoas.
O Projeto Roda de Conversa
é implementado, capacitando
educadores do extremo sul de São
Paulo, de Taubaté e de mais de 20
prefeituras do Vale do Ribeira.

2018
Reeleito para a Secretaria Executiva
da REMS, o Instituto desenha
projetos para fortalecer o Esporte
pela Mudança Social em outras
regiões do Brasil. Realiza a Semana
Internacional do Esporte.

2017

2016
O Instituto candidata-se e é eleito
para secretariar a Rede Esporte pela
Mudança Social (REMS). Implementa
núcleos de atendimento a crianças
e adolescentes nas regiões da
Cracolândia, Parelheiros e Marsilac.

O Instituto lança sua primeira
publicação, o Guia do Educador,
que apresenta os princípios
de desenvolvimento humano e
conteúdos sobre mediação de
conflitos (comunicação não violenta).
Realiza o evento Esporte na Rua,
com mais de 100 organizações
da REMS, mobilizando milhares
de pessoas em todo o Brasil para
celebrar os dez anos da rede.

2015
Realiza a Primeira Maratona de
Sistematização de Práticas em
Esporte e Desenvolvimento Humano,
em parceria com o Cepeusp/
Prodhe, Instituto Passe de Mágica
e Fundação Gol de Letra.

APONTE A CÂMERA DO
SEU CELULAR PARA O QR
CODE E CONFIRA A LINHA
DO TEMPO COMPLETA
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A família

CA

O esporte, a educação
e a assistência social
compõem nosso
tripé de sustentação
dos projetos e ações
voltados às crianças, aos
jovens e aos idosos.
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Trabalho em parceria
com instituições públicas
e privadas para garantir
espaços de escuta,
fortalecimento de
vínculos e proteção social,
baseado nos direitos
socioassistenciais

O

Promoção e equilíbrio da
saúde física, mental e das
relações sociais saudáveis,
baseados em valores
humanistas

Desenvolvimento
das competências
socioemocionais para ser
e conviver na sociedade
de forma plena, baseado
nos quatro pilares da
educação

L

SP

EDU

TE
OR

ÇÃ

O apoio às famílias em
situação vulnerável é o
foco de nosso trabalho
pelo desenvolvimento
humano e por uma
melhor qualidade de vida
para toda a sociedade.

E

como ponto de partida

N CIA S

OC

CRENÇA

VALORES

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

Justiça, bondade, verdade,
transparência, cooperação, inovação.

MISSÃO
Promover o desenvolvimento humano por meio da
educação pelo esporte e assistência social, gerando melhor
qualidade de vida para as famílias brasileiras de baixa renda.
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O cenário da

pandemia
No Brasil, e no mundo, dados revelam os
efeitos da crise causada pela Covid-19 nos
diferentes grupos populacionais. Crianças,
jovens e idosos são os mais atingidos.

Crianças e jovens

46,8%
de crianças e
adolescentes brasileiros
vivem em domicílios
de baixa renda

19.663
denúncias

de violência sexual
contra crianças e
adolescentes foram
registradas no Brasil,
em abril de 2020, 47%
a mais em relação ao
mesmo período de 2019

4,8
milhões
é a estimativa
de crianças e
adolescentes
brasileiros que
não têm acesso à
internet em casa

Idosos
A expectativa de
vida do brasileiro
foi reduzida,
em média, a

1,94

ano — regredindo
a patamares
vistos em 2013

No Brasil, a violência
geriátrica quintuplicou,
saindo de

3 mil
denúncias em
março para 17 mil
em abril de 2020

Em quase

13 milhões
de lares brasileiros,
é a renda dos
idosos que sustenta
as famílias
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Onde estamos e quem

impactamos
Para avançar na nossa
atuação e apoiar o
desenvolvimento
humano de crianças,
jovens e idosos,
trabalhamos com
base em três eixos
estratégicos:
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Projeto Viver Melhor
Promove a saúde física e mental
de pessoas com mais de 50 anos,
por meio da prática regular de
atividades físicas. O objetivo é
fortalecer o condicionamento
físico e mental para a manutenção
da força, do equilíbrio, da flexibilidade
e da agilidade, que tendem a propiciar a
independência física e o envelhecimento saudável.

1.790

pessoas
atendidas (São
Paulo e Mogi
Mirim)

18

15

entidades
parceiras

561

educadores
(São Paulo e
Mogi Mirim)

videoaulas
(março a julho
de 2020)

Projeto EURECA
A iniciativa ocupa ruas e Centros de Crianças
e Adolescentes (CCA) com atividades
esportivas e lúdicas para o desenvolvimento
de competências pessoais, do protagonismo
juvenil, das habilidades psicossociais e motoras
e o fortalecimento de vínculos familiares.

249

crianças
atendidas

238

famílias
beneficiadas

4

educadores

90

videoaulas

Projeto Esporte e Cidadania em Ação (ECA)
Crianças e jovens fortalecem habilidades motoras,
cognitivas e relacionais por meio do esporte e do
brincar. As famílias recebem apoio para que possam
contribuir ao pleno desenvolvimento de seus filhos
e filhas e são orientadas a recorrer, sempre que
necessário, aos serviços e benefícios da rede pública.

602

crianças e
adolescentes
atendidos

177

famílias
beneficiadas

12

profissionais
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Rede Esporte pela Mudança Social (REMS)
Na liderança da REMS, o Instituto Família Barrichello
articula uma ampla rede de organizações para
fortalecer a agenda da prática esportiva como
via ao desenvolvimento humano, além de atuar,
coletivamente, pela criação de políticas públicas que
fortaleçam os direitos das famílias brasileiras.

150
organizações

+

250
mil

150

pessoas atendidas
pelas organizaçõesmembro em 2019)

municípios com
membros

13
estados brasileiros
+ Distrito Federal
com membros

Roda de Conversa
Voltado aos profissionais, o projeto
realiza cursos articulados com
órgãos públicos e instituições
locais para qualificar o trabalho de
professores e educadores sociais
junto aos seus beneficiários.

20

encontros presenciais e
4 on-line (2019-2020)

143

profissionais
qualificados

+15mil

crianças beneficiadas
indiretamente’

Maratona em Esporte e
Desenvolvimento Humano
A ação acontece em parceria com diferentes
organizações e tem como objetivo
compartilhar o conhecimento produzido
pelas instituições com educadores,
professores e profissionais que utilizam as
atividades físicas e esportivas para promover
a inclusão social. Em 2020, a equipe técnica
se dedicou a sistematizar esse conteúdo em
guias de atividades, um material pedagógico
completo para apoiar os profissionais.
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O Instituto Família
Barrichello em
números
Abrangência 2020

3.232
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54

pessoas atendidas
diretamente/mês

projetos/ações

organizações
beneficiadas

55

31

48

territórios
contemplados

empresas parceiras

municípios

Campanhas

55.600

crianças
beneficiadas

10.000

1.840

famílias apoiadas

cidadãos testados
para Covid-19

15 anos de atuação

17.000

110.870

88

pessoas
atendidas
diretamente

pessoas
impactadas
indiretamente

organizações
beneficiadas

43

32

28

empresas
parceiras

projetos sociais
desenvolvidos

1.563

professores e
educadores
capacitados

municípios
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2020: O ANO DE ENTENDER, ACOLHER, ADAPTAR E AGIR
Diante do inusitado cenário de isolamento social, com maior
empobrecimento das populações vulneráveis, amplo
risco de contaminação e demais impasses impostos pela
pandemia, o Instituto Família Barrichello reuniu sua
equipe para definir quais caminhos traçar, a fim de que o
atendimento não fosse interrompido. Todos se dedicaram
a pensar em soluções que não só mantivessem as
atividades, mas também apoiassem as famílias nas
necessidades essenciais para a manutenção
de sua segurança física e mental.

VIVER MELHOR NA PANDEMIA
Até 2019, os idosos e participantes do Projeto
Viver Melhor se reuniam em espaços públicos para
interagir e realizar atividades físicas, sempre com
a orientação de professores. A partir de março de
2020, eles foram avisados de que os encontros
presenciais estariam suspensos e as aulas aconteceriam
por meio de vídeos compartilhados pelo WhatsApp.
De todos os lados, as mudanças exigiram muitas
adaptações: professores aprenderam a dar aulas “para uma
câmera”, tiveram de substituir os equipamentos dos exercícios por objetos
que os idosos tinham em casa, repensaram as atividades em duplas e
grupos para uma vivência individual... e tudo isso do dia para a noite.
Do outro lado, os idosos se viram diante do uso da tecnologia muito
além das simples trocas informais pelo celular. Precisaram entender
essa dinâmica por meio dos tutoriais feitos pelos
professores para baixar aplicativos, filmar e postar
nos grupos a participação nas aulas. Também
precisaram interagir a distância, tirar dúvidas
e não perder a motivação, mesmo diante de
uma realidade que os impedia de exercer o
que haviam conquistado: a autonomia de ir,
vir e decidir. Como parte do grupo de risco,
tinham de ficar em casa. Para além desses
obstáculos, muitos enfrentaram problemas
de conexão, pacote de dados pouco eficiente
e outros empecilhos tecnológicos que acabam
por excluir diferentes grupos de pessoas da
convivência virtual, hoje tão necessária.

Aponte a câmera
do seu celular para o
QR Code e assista
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Apesar de tantos desafios, o Viver Melhor celebrou um ano de atuação
em 2020 com uma adesão acima do esperado. Tanto que o projeto
foi oficialmente encerrado em julho, mas, para dar suporte aos idosos,
novas videoaulas seguiram sendo disponibilizadas aos beneficiados
até agosto, para que pudessem manter sua rotina de exercícios.

“Tenho 80 anos e estou muito feliz com o
projeto. Acompanho as aulas pelo YouTube e
têm me ajudado bastante. Obrigada! Eu estava
com uma dor no lado e eu fiz exercício e eu
fiquei bem. Deus abençoe vocês!”
VICENTINA FERNANDES GUIMARÃES, 80 anos, Mogi Mirim, SP

“Estou com duas garrafinhas aqui cheias de
água pra fazer exercício de braço. Estou
gostando muito da ginástica pelo vídeo,
matando a saudade dos professores, porque as
amigas não dá pra gente ver, mas a gente está
conversando também.”
LOURDES RIBEIRO TEIXEIRA, 77 anos, Mogi Mirim, SP

São Paulo – março a agosto 2020

350

videoaulas

74% dos

participantes
avaliaram as
atividades
como ótimas

98%

perceberam
melhora na
sua condição
de saúde

A maioria dos
participantes
têm de 60 a
69 anos

Confira as videoaulas do Viver Melhor:

Aponte a câmera
do seu celular para o
QR Code e assista
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RODA DE CONVERSA E DE ESCUTA
O encaminhamento do Projeto Roda de Conversa tomou
novos rumos com a chegada da pandemia. O que era para
ser finalizado em março, com os encontros presenciais,
foi reprogramado assim que a quarentena começou.
As reuniões com professores e educadores sociais,
para formação e compartilhamento de conhecimentos e
experiências, migraram para a versão on-line e ganharam novo
teor. Os diálogos não se restringiram à formação em si, mas a fazer daquele
espaço um lugar de escuta para acolher as inseguranças, os medos, as dúvidas
de quem, em algum momento, retornaria à rotina de atendimento a crianças,
adolescentes e idosos nos equipamentos públicos, parceiros da iniciativa.
Para embasar as conversas, a equipe do projeto pesquisou outras realidades
nos países onde a retomada já acontecia. O propósito das rodas, nessa situação
tão atípica, era o de ser suporte e mostrar aos educadores e professores
que eles não estavam sozinhos e que podiam repensar suas práticas.
No mês de novembro, com as restrições e o isolamento social mais flexíveis,
o Roda de Conversa realizou um encontro presencial, atendendo também
os profissionais com dificuldades para participar das conversas virtuais por
limitações de conexão, uma realidade cotidiana de quem vive no extremo
sul da cidade de São Paulo, onde se concentra o público-alvo do projeto.
Apesar de todos os desafios, os resultados foram inspiradores. Os profissionais
conseguiram repensar suas estratégias em um novo contexto, sentiram-se mais
seguros e acabaram por estabelecer parcerias com organizações do território,
que até então não conheciam, para se apoiarem e atuar conjuntamente.

“Não temos palavras para descrever o trabalho realizado com os
educadores. Nossa atuação mudou em praticamente 100%! Os educadores conseguiram adequar as atividades propostas para os grupos.”
CLAUDIA KUGELE, gerente do CCA A Mão Cooperadora

74%

208

horas de formação
(2019-2020)

100%

dos participantes disseram levar
conteúdos e estratégias das rodas
para a prática profissional

afirmaram que as formações
contribuíram para sua experiência
profissional
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92%

86,1%

deram nota 10
ao projeto

afirmaram compartilhar com seus
colegas os conteúdos apreendidos
nos encontros

“O Projeto Roda de Conversa contribui de forma
significativa no processo de formação individual e coletiva. Veio agregar e ao mesmo tempo
ressignificar os processos de aprendizagem.”
RESPONDENTE DA AVALIAÇÃO

ESPORTE E CIDADANIA EM AÇÃO (ECA)
CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS
No entorno e nos Centros da Criança e do
Adolescente (CCA), na região central e no extremo
sul da cidade de São Paulo, as atividades esportivas
e de expressão corporal aconteciam normalmente, até
a chegada da pandemia. Com as restrições decretadas,
tudo foi suspenso. No centro da cidade, as atividades
passaram a ser on-line. Imediatamente, em uma ação
coordenada pelo Instituto Família Barrichello, que envolveu empresas
parceiras (leia mais em “Ações solidárias, muito além da emergência”),
foi lançada uma campanha para a arrecadação de fundos revertidos
em cartões-alimentação, distribuídos às famílias dos territórios.
Durante esse processo, a equipe do Projeto ECA se deparou com uma
realidade difícil na região sul do município: apesar de todos os perigos
trazidos pela contaminação, as crianças e os adolescentes permaneciam
nas ruas, brincando e interagindo, sem máscaras e demais cuidados.
Os adultos mantinham parte de suas rotinas, também desprovidos de
qualquer proteção. Faltavam informação e orientação a uma população
que, comumente, vivia isolada, sem acesso à internet e à tecnologia.
Depois das ponderações necessárias, e com o apoio da direção
do Instituto, a equipe decidiu ir a campo exercer seu papel
formativo para orientar as famílias sobre como enfrentar o vírus
com as armas necessárias: máscaras, álcool em gel, isolamento
e distanciamento social. Os profissionais do projeto atuaram
com as organizações sociais dos territórios para concretizar
esse trabalho, seguindo todos os protocolos de prevenção.
Nos campinhos, quadras e outros espaços públicos, crianças e
adolescentes eram orientados para que aprendessem a se proteger.
Como a comunicação digital quase inexiste nessa região, a equipe
criou guias impressos, distribuídos com as cestas básicas doadas por
instituições locais, repletos de atividades para realizarem em casa.
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A atuação conjunta da assistente social e dos educadores do projeto
foi essencial nesse contexto, porque promoveu rodas de conversas
com as famílias, visitas personalizadas e detectou situações de
extrema pobreza, de violências e outras negligências, devidamente
encaminhadas aos órgãos responsáveis e com o amparo da equipe
para se chegar a uma solução. Também apoiou pessoas que tinham
direito ao auxílio emergencial federal, mas não conseguiam acessá-lo.
Ou seja, o projeto acolheu as famílias e conseguiu dar suporte para
que pudessem enfrentar os desafios impostos pela pandemia, além
de favorecer a formação cidadã de crianças e adolescentes para que
assumissem o compromisso de combater o vírus com responsabilidade.

“Meus filhos frequentam o CCA Marsilac e participam do
projeto do Instituto Família Barrichello. Em 2020 tivemos a
campanha do cartão-alimentação, além das cestas básicas que
estamos recebendo. Isso tem ajudado muito a gente, por causa
da pandemia, porque tá muito difícil. E eu quero agradecer a
vocês por estarem nos abençoando bastante e nos ajudando.”
MÔNICA LEANDRO DE LIMA, mãe de crianças do projeto

“Não tenho palavras pra agradecer o quanto vocês têm
ajudado a gente, todos da equipe do Instituto Família Barrichello e do CCA. Às vezes a gente está meio triste e vocês
sempre têm uma palavra amiga pra gente. O que sustentou a
minha casa foi esse apoio. Quero agradecer todos que participam, trabalham e os que fazem as doações.”
VLADIA JUVANINI MARTINS, mãe de crianças do projeto

Aponte a câmera do seu celular para o
QR Code e assista o resumo dessa história
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AÇÕES SOLIDÁRIAS, MUITO ALÉM DA EMERGÊNCIA
Sem escola, sem trabalho, sem comida... esta era a realidade das
pessoas atendidas pelo Instituto Família Barrichello na pandemia,
em 2020. Os projetos foram adaptados para não perderem a
continuidade — e o impacto no desenvolvimento humano de
crianças, adolescentes e idosos. Mas era preciso fazer mais.
A partir de um mapeamento realizado no entorno dos 29 núcleos de
atuação, o Instituto identificou 2.042 famílias vivendo em situação de alta
vulnerabilidade, em nove territórios, no centro e no extremo sul de São Paulo.
As ações solidárias priorizaram as pessoas que não estavam
recebendo nenhum tipo de apoio social, por meio da oferta
de alimentos e itens de higiene e acesso à renda.
Para ampliar e atender todos e todas, o Instituto ora encabeçou,
ora apoiou diferentes articulações com empresas e parceiros
sensibilizados pela causa, unidos para fazer a diferença na vida
das populações mais afetadas pela crise sanitária e social.

“Eu sou de Parelheiros e fazer
este teste de Covid pra mim é
muito importante. Eu trabalho no
comércio, tenho criança pequena
em casa e quero agradecer que tá
tendo esse teste gratuito porque
a gente não tem muito acesso.”

“Nós que trabalhamos com
crianças estamos fazendo
o teste antes de começar o
retorno das atividades.”
EDUCADOR SOCIAL BENEFICIADO
PELA TESTAGEM GRATUITA PARA
COVID-19

BENEFICIÁRIA DA TESTAGEM GRATUITA
PARA COVID-19
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CALENDÁRIO DA
SOLIDARIEDADE
MÊS

AÇÃO

ABRIL

Parceria com União SP

Aponte a câmera do seu celular
para o QR Code e assista

Arrecadação de 220 cestas básicas

Campanha SOS Covid-19
MAIO A
DEZEMBRO

JULHO A
SETEMBRO
DEZEMBRO
A JANEIRO
(2021)

MAIO

(apoio às comunidades brasileiras)
Arrecadação de 446 cestas básicas
empresas LinkedIn, Microsoft, GoDaddy,
Apple, Google, Assurant, Uber

ALE Combustíveis e Instituto Família Barrichello
(no escopo da Campanha SOS Covid-19)

R$ 300 mil reais em 6 mil cestas doadas às
famílias atendidas pelos projetos

Live Fiduma & Jeca

Arrecadação de 558 cestas básicas e 9.216 iogurtes

Campanha Vencendo Juntos
MAIO A
DEZEMBRO

JULHO A
DEZEMBRO

(REMS e #VencendoJuntos)

Arrecadação de +14 toneladas de
alimentos para 9 mil famílias brasileiras.
Empresas: Itaú, Nike, Banco BV

Parceria Nike e Instituto
Família Barrichello

54.000 bolas de futebol para 1.200 famílias

Doe um teste de Covid-19
para famílias vulneráveis!
SETEMBRO

(OnLAB e Instituto Família
Barrichello, em Parelheiros, SP)

1 mil testes doados pela OnLAB
1 mil testes comprados com doações
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Uma rede para fortalecer
as organizações
O Instituto Família Barrichello está à frente da Secretaria Executiva
da Rede Esporte pela Mudança Social (REMS). Em 2020, de forma
coletiva e colaborativa, a rede atuou pelo fortalecimento das instituições
no contexto da pandemia, a fim de evitar que a crise ameaçasse o
atendimento aos públicos assistidos pelas organizações participantes.
Para isso, mapeou as iniciativas emergenciais e solidárias realizadas pelas
instituições para apoiar seus beneficiários no enfrentamento da Covid-19.
Realizou reuniões a distância e criou pontes, intensificando a comunicação,
para que pessoas e empresas pudessem apoiar a rede com recursos.
Nessa perspectiva, o Instituto Reação, no Rio de Janeiro, liderou a campanha
#VencendoJuntos, que contou com o apoio e a articulação da REMS para
costurar parcerias e ampliar a abrangência, com o objetivo de beneficiar 33 mil
famílias e distribuir os quase 4 milhões de reais arrecadados pela campanha,
além das 58 mil bolas de futebol doadas pela Nike, principal parceira da rede.
A rede também atuou nas eleições municipais para levar o esporte
como estratégia de desenvolvimento humano e foco de políticas
públicas. Foi porta-voz junto ao governo para discutir a utilização
de recursos das leis de incentivos diante de uma realidade em que
as atividades físicas e esportivas presenciais foram paralisadas.
Os membros da REMS também protagonizaram lives, congressos e eventos
voltados à causa do esporte para advogar e discutir soluções aos desafios
da área, especialmente relacionados às incertezas trazidas pela pandemia.

Aponte a câmera
do seu celular para o
QR Code e assista
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A participação das empresas
para virar o jogo
As empresas sempre tiveram um
papel essencial nos 15 anos do
Instituto Família Barrichello. Em 2020,
especialmente, o apoio, as doações e
a realização de iniciativas conjuntas
ajudaram a mitigar os efeitos da
crise sanitária sem precedentes
que afetou a vida das famílias mais
vulneráveis, vítimas da desigualdade
social acentuada naquele ano.
Ações desenvolvidas com a Nike,
ALE Combustíveis, Samsung,
dentre outras, promoveram não só
a manutenção dos projetos como
garantiram maior abrangência,
sem perder a qualidade. Um
trabalho conjunto capaz de virar
o jogo e apoiar quem realmente
precisa, no momento mais
difícil da história recente de
nosso país. Muito obrigado!

“O trabalho do Instituto Família Barrichello
teve grande importância neste período
de pandemia e é admirável a dedicação
dessa equipe, sempre disposta a ajudar
o próximo. Somente com união tem sido
possível enfrentar a fome, que tanto assola
a população do nosso país. A instituição
realizou um trabalho nobre e as doações
ajudaram milhares de pessoas. Integrantes
da Família ALE estiveram presentes nas
entregas realizadas nas comunidades de
Marsilac, Grajaú e Parelheiros e ficaram
muito comovidos com a realidade dessas
famílias. Na oportunidade, também
convidamos alguns revendedores para
serem embaixadores das doações na
região onde atuam. O brilho no olhar das
pessoas que receberam as cestas básicas
e a retribuição desse carinho também
nos proporcionaram a esperança de
dias melhores.”
FULVIUS TOMELIN,
presidente da ALE Combustíveis

PATROCINADORES

PARCEIROS

APOIO
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PARCEIROS PARA O QUE DER E VIER
Nossa atuação nos territórios é viabilizada e fortalecida
por parceiros que comungam da mesma causa e dos
mesmos objetivos de desenvolvimento humano junto
aos nossos públicos-alvo. Na pandemia, essas parcerias
fortaleceram nosso trabalho e reforçaram a importância
da atuação coletiva e articulada pelo bem comum.

UM CONSELHO QUE FAZ A DIFERENÇA
Agilidade, “mão na massa”, objetividade,
proatividade e total foco na causa: estas são
algumas das competências natas de nossos
conselheiros que, em meio ao caos social
gerado pela pandemia, estiveram ao lado da
equipe para tomar decisões assertivas sobre os
projetos e prospectar parcerias e recursos que
garantissem a manutenção do trabalho no dia
a dia com as crianças, os jovens e os idosos.

“O Conselho tem várias funções,
dentre elas ajudar a preservar
a reputação do Instituto, por
meio das parcerias que estabelece e dos projetos e ações que
realiza. O coração do Instituto,
seu propósito, é a diretoria. A
alma são os coordenadores e a
equipe que trabalham na ponta.
O Conselho é o anjo da guarda
de todos, que ajuda a tomar decisões, das mais simples às mais
complexas.”
LUIZ GATTI, conselheiro fiscal
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Aponte a câmera
do seu celular para o
QR Code e doe

A PANDEMIA CONTINUA: PRECISAMOS DE VOCÊ!
As consequências da crise gerada pela Covid-19 na vida das famílias mais
vulneráveis são marcas que ainda permanecerão e que precisamos cuidar para
que não se aprofundem. Por isso, contamos com o seu apoio e de sua empresa.

Como ajudar?

Incentive
nossos projetos

Mantenha
nossos projetos

Doe
direto

Abata parte do Imposto
de Renda anual e do ICMS
mensal da sua empresa.

Ajude-nos a manter as
ações que realizamos.
Sua empresa pode
ser nossa apoiadora
institucional.

Apadrinhe uma
criança ou um idoso
e garanta uma vida
melhor e saudável para
quem mais precisa.
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Nosso time campeão
Mesmo diante de tantos desafios, nossa equipe se manteve a postos e não mediu esforços
para que os projetos fossem continuados. Vencemos limites pessoais e nos adaptamos a
uma nova realidade. Estávamos fisicamente distantes, mas sempre juntos no dia a dia.
PRE SID E N TE

P R O F E S S O R E S (AS ) VI VER M EL H O R S ÃO P AU LO

Rubens Gonçalves Barrichello

Andressa Abrunhosa Bertinato
Camila Gonçalves Moreno Bastos
Carina Silva Correia
Marilia Miraglia Duru
Mayra Matias Fernandes

V IC E-PRE SID E N T E

Monica Blatyta
C O N SELH EIRO S
C O N SELH O D IRE T O R

Marcelo Borges
C O N SELH O F I SC A L

Luiz Gatti
Felipe Giaffone
D IRE TOR EXEC U T I V O

William Fernando Boudakian de Oliveira
GE STÃO A D MIN I ST RAT I V A

Julio Cesar Alves dos Santos
Sahur Aguiar da Silva
C O ORD E N AÇÃO E G E ST ÃO D E P RO J E T O S

Amanda Busch Rigo Neves Bezerra
Alessandro Amantino Costa
Ana Luiza de Araujo Carrança
Dayane Alves da Silva
Paula Marciulionis Ferreira Asbahr
S UPERVI SÃO TÉ C NI C A

Cristiane Peixoto Marins Rocha
Regina Helena Conceição de Oliveira
A NA L I STA D E PR O J E T O S

Marcelo Marins
S ERVIÇ O SOC IA L

Ivanise Helena Lopes dos Santos
Viviane Alves dos Santos
PSIC OLOG IA

Natália Araújo de Souza
PROFE SSORE S ( A S) V I V E R M E LH O R M O G I MI R I M

Marcelo Studart Hurger
Yvi Freitas Sbgue
PROFE SSORE S ( A S) AUX I LI A RE S
V IVER MEL H OR M O G I M I RI M

Ariane Patricia Galbes
Marcelo Correa Floriano

P R O F E S S O R E S (AS ) AUX I L I A R E S
VI VER M EL H O R S ÃO P AU LO

Bruno de Paula Serafim
Gabriel Ladeira Rosa Carvalho
Getulio Shinji Shinozato
Mara Americo Siqueira
Nina Alessandra Brandão
Vagner Pereira Santana
EDU C A D O R E S ( AS ) EC A Z O N A S UL

Bruno Alexandre Ferreira
Camila de Souza Lacerda
Jônatas França de Carvalho
Neusa Maria Ribeiro
Thalia de Fátima Rodrigues Cunha
E S T AG I Á R I O S (AS ) EC A Z O N A S U L

Bruno Siqueira Silva
Fernanda Santos Nóbrega
Kethleen Rodrigues Alcântara
Raphaela Gomes da Silva
EDU C A D O R E S ( AS ) EUR EC A

Leidiane Delmondes Sommer
Reinaldo Dias Almeida
EDU C A D O R ( A) AUX I L I A R EUR EC A

Allan Vitorino Nunes
Leticia de Paiva Nascimento
Natália Araújo de Souza
EQ UI P E R O DA DE C O N VER S A

Angela Carvalho de Bernardes
Beatriz Faia Fernandes
Flavio Gomes Matteucci
Marinella Burgos Pimentel
Reinaldo Giafelice Nascimento

Aponte a câmera
do seu celular para o
QR Code e veja nosso
Balanço Financeiro
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C O N T AT O

(11) 5506-7200
Av. Nações Unidas, 18.801
12º andar, conj. 1.217
CEP: 04795-100 - São Paulo, SP

A SSE S S O R I A DE I M P R E N S A

(11) 93288-8036
luana@tidesocial.com.br

www.institutobarrichello.org.br

