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Carta da direção executiva
UM ANO DE AVANÇOS
E NOVOS APRENDIZADOS
Quero compartilhar com você nossas
realizações em 2019, um ano repleto de novos
desafios que trouxeram maior fortalecimento
institucional.

eventos para conquistar novos apoiadores e
encerramos o ano com 22 empresas ao nosso
lado.

Para começar, ampliamos nossa estratégia
de capacitação profissional para apoiar
instituições e governos municipais,
melhorando processos pedagógicos e de
gestão.

Cada avanço está registrado neste relatório.
Não teríamos chegado até aqui sem uma equipe
eficiente e comprometida em desenvolver os
indivíduos em suas integralidades, por meio das
atividades físicas e esportivas, transformando a
vida de milhares de pessoas.

Nos projetos que realizamos, mantivemos
a curva de crescimento, beneficiando
mais de três mil pessoas e ampliando
consideravelmente nosso atendimento aos
idosos.

Também não alcançaríamos tanto sucesso sem
o apoio de pessoas, empresas e organizações
que, como nós, acreditam na força da união de
sonhos e ideais para contribuir à construção de
uma sociedade melhor e mais justa.

Também ampliamos a captação de recursos,
trabalhando intensamente a articulação e a
rede de parceiros, o que permitiu levar nossa
atuação para dez estados.

Muito obrigado e boa leitura!

A sustentabilidade de todo esse trabalho é um
dos nossos objetivos. Realizamos dois grandes

WILLIAM BOUDAKIAN,
DIRETOR EXECUTIVO
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MUITAS
CONQUISTAS!
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a história de muitas conquistas
O Instituto Família Barrichello, criado em

Desenvolve projetos inovadores,

Em 2019, o Instituto completou 14 anos

2005 pelo piloto Rubens Barrichello, é

capazes de provocar impacto social

de existência e muitos avanços. Confira

uma organização da sociedade civil, sem

e mudanças de comportamento, bem

nas próximas páginas nossa linha do

fins lucrativos, fundada com o objetivo de

como gerar novas possibilidades sociais,

tempo, com os principais fatos de cada

combater a desigualdade e a exclusão social.

contribuindo para abrir horizontes de

ano dessa trajetória, que começou com

crianças, adolescentes, jovens e idosos.

uma experiência pessoal do Rubinho:

Quando eu tinha 10 anos, em um dia frio, vi um menino,
pequeno ainda, guardando os carros perto do kartódromo.
Meu pai, o Rubão, sugeriu que eu desse meu casaco ao
garoto. Dias depois, encontrei o menino, mas sem o casaco.
Ele contou que o pai o tinha vendido para comprar drogas.
Nesse dia, decidi que, assim que pudesse, iria fazer algo
especial por pessoas como aquele menino.
RUBENS BARRICHELLO
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nossa história
2005

FUNDAÇÃO DO INSTITUTO
Em 13 de julho, Rubinho cria o Instituto para promover o
desenvolvimento humano, unindo suas grandes paixões: o
esporte e a vontade de transformar a realidade de pessoas que
vivem em situação de vulnerabilidade social.

INÍCIO DO PRIMEIRO PROJETO EM SÃO PAULO

2006

É implementado o primeiro projeto voltado a adolescentes, tendo o
basquete como linguagem de conexão com jovens da periferia de
Interlagos e Capão Redondo. Inicia o projeto de inclusão digital de
idosos, na região de Interlagos.

2007

PRIMEIRA PARCERIA
Realizada parceria com o Instituto Passe de Mágica — da ex-atleta
de basquete, Magic Paula — para atender crianças de 6 a 10 anos
da favela Vila da Paz, em Interlagos.

INÍCIO DA NOSSA PARTICIPAÇÃO NA REMS

2008

O Instituto começa a participar da Rede Esporte pela Mudança Social
(REMS) para partilhar conhecimento e influenciar políticas públicas.

2009

SISTEMATIZAÇÃO DE PRÁTICAS
Sistematiza os processos de monitoramento e avaliação das ações.
Elabora os primeiros projetos para a Lei de Incentivo ao Esporte,
visando ampliar as metas de atendimento.

IMPLEMENTAÇÃO DOS PRIMEIROS NÚCLEOS

2010

Implementa núcleos de Educação pelo Esporte em Basquete nas cidades de
Nova Odessa e Itupeva e na região de Perus, com apoio da CCR Autoban.

2011

INÍCIO DO PROJETO IBKART
Desenha e implementa o Projeto Ibkart, esporte que é a paixão
de Rubinho.

INÍCIO DO PROJETO VIVER MELHOR
Projeto de atividade física no envelhecimento é
implementado nas periferias da Zona Leste de São Paulo.

2012
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2013

PARTICIPAÇÃO NA DESIGN TO MOVE
Participaçao do Instituto na Plataforma Design to Move, em
Portland, que mobilizou educadores e líderes de organizações
de cinco continentes para criar um plano de ação de
enfrentamento à epidemia de inatividade física mundial.

AMPLIAÇÃO DO PROJETO VIVER MELHOR

2014

O atendimento a idosos duplica no projeto de atividade física.

2015

PRIMEIRA MARATONA DE SISTEMATIZAÇÃO
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.

LIDERANÇA DA REMS

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, de Parelheiros e Marsilac.

2017

SISTEMATIZAÇÃO DE PRÁTICAS
O Instituto lança sua primeira publicação, o Guia do Educador,
organizado pela equipe técnica, 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.

AMPLIAÇÃO DA MUDANÇA SOCIAL

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.

2019

INÍCIO DO PROJETO RODA DE CONVERSA
Por meio do Projeto Viver Melhor, com apoio do Itaú, e do
Projeto Esporte e Cidadania em Ação, o Instituto atende mais de
três 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.
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FAMÍLIA, ESPORTE E EDUCAÇÃO
CRENÇA
Faz parte do DNA do Instituto a importância

A outra base de atuação do Instituto é

social da família, seja aquela em que

justamente a educação para o século

nascemos ou a formada por pessoas

21, que preconiza o desenvolvimento

do nosso entorno, que nos ajudam a ter

dessas competências, conhecidas como

sucesso na vida. A família Barrichello traz

socioemocionais, proporcionando ao

essa contribuição, por meio do Instituto,

indivíduo habilidades essenciais, como

criando espaços e oportunidades a

atuar em equipe, saber ouvir, saber

crianças, adolescentes e idosos. Por isso,

se posicionar, ser protagonista de sua

quer ser referência no apoio familiar

vida, ser crítico, autônomo, solidário e

para o desenvolvimento humano e a

participativo, dentre outras características.

qualidade de vida, por meio do esporte,

missão

valores

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

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.

• Justiça • Bondade • Verdade
• Transparência • Cooperação
• Inovação

da educação e da assistência social.
A escolha do esporte como área de atuação
tem sua razão de ser. A ciência indica que
as atividades físicas e o brincar promovem
saúde, equilíbrio físico e mental, além
de ajudar a desenvolver competências
importantes para se viver em sociedade.

Vivemos em um mundo onde tudo acontece rapidamente. Tanto no
dia a dia como no trabalho, as pessoas precisam ter ferramentas e
competências que ajudem a superar seus limites. É o que a gente
faz em nossos programas. Apoiamos crianças, jovens e idosos a se
perceberem como pessoas capazes de ir além. Nada melhor do que
fazer isso com esporte e educação.
RUBENS BARRICHELLO
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NOSSO TRABALHO
A atuação do Instituto acontece em

As iniciativas promovem a cultura da paz,

organizações sociais, coletivos, escolas e

a saúde e o bem-estar e a formação para

locais públicos inseridos em regiões de

a inserção e permanência no mercado de

vulnerabilidade social e econômica. Nesses

trabalho, além de preparar professores

espaços, desenvolvemos projetos com as

e educadores para trabalharem com a

comunidades, com o objetivo de fomentar

educação do século 21. Também atuamos

a participação ativa, o protagonismo

com o objetivo de influenciar e promover

e o empoderamento dos diferentes

a criação de políticas públicas que foquem

públicos sobre seus direitos e deveres.

no desenvolvimento integral dos cidadãos.

PARA QUEM ATUAMOS
Atuamos junto a famílias em situação de

como baixos salários, falta de oportunidades

vulnerabilidade social, com foco em crianças,

de formação, descontinuidade das políticas

adolescentes, mulheres e idosos. Também

públicas e carência de mobilidade urbana.

desenvolvemos ações para educadores e
lideranças de organizações da sociedade civil,
especialmente os que residem no extremo
sul de São Paulo, que enfrentam desafios

No nosso escopo de trabalho estão
públicos distintos que lidam com situações
específicas de vulnerabilidade, relativas a
cada território, contexto e fase de vida.
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O DESAFIO
Apoiar as mudanças nas realidades dos públicos atendidos
pelo Instituto Família Barrichello exige um trabalho integrado
e comprometido, que envolva muitos atores, empresas
e organizações, para enfrentar tamanho desafio.
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Situação dos idosos
17,3% dos idosos apresentam
limitações funcionais para
realizar as atividades
instrumentais de vida diária

Essa porcentagem sobe para
39,2% entre idosos com mais
de 75 anos

AUMENTO DAS
DENÚNCIAS
DE 2017 PARA 2018

A MAIORIA
DAS VÍTIMAS
TEM ENTRE
76 E 80 ANOS

das violações foram
negligência

das violências foram cometidas
nas residências das vítimas

das violações foram de
violência psicológica

dos casos de violência foram
contra a mulher idosa

sofreram violência física

São Paulo ocupa o primeiro
lugar na lista dos estados,
com 9.010 dos casos de
violência contra idosos

A população de idosos do
estado de São Paulo é de
3,2 milhões de pessoas

Fonte: IBGE, Saede; Agência Brasil.
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Situação das crianças
ESTÃO FORA DA ESCOLA (2017)

EM 2018, O BRASIL TINHA
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENTRE
0 E 19 ANOS DE IDADE

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

CRIANÇAS ESTÃO EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
NA CIDADE DE SÃO PAULO

CRIANÇAS E ADOLESCENTES (6 A 14 ANOS)

(5 A 17 ANOS) TRABALHAM

de crianças e adolescentes brasileiros vivem
em situação de extrema pobreza (2017)

Na cidade de São Paulo, pesquisa indicou que 70%
das crianças, entre 7 e 11 anos, afirmaram ser vítimas
de violência doméstica

40% das crianças desta faixa etária declararam que são
responsáveis pelos irmãos menores

notificações de estupro
em menores de 19 anos
(2016)

Fonte: Abrinq; Observatório do Terceiro Setor.
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A ESTRATÉGIA
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estratégias de impacto
Para que as transformações aconteçam e as oportunidades de desenvolvimento
humano cheguem aos idosos, às crianças e aos adolescentes, estruturamos nossa
atuação em três eixos estratégicos, com ações inovadoras que geram impacto social:

Mudança
Social

Mobilização
em Rede
Articulamos parcerias para influenciar
a criação de políticas públicas que

Desenvolvemos ações, com apoio

promovam o desenvolvimento humano.

de empresas e organizações

Também atuamos em espaços decisórios,

corresponsáveis, para promover

dando nossa contribuição à causa para

o esporte, a educação e o brincar.

diminuir as desigualdades, em fóruns e

Neste eixo, em 2019, realizamos os

outros eventos. Em 2019, por meio de

seguintes projetos: Viver Melhor,

nossa atuação à frente da Secretaria

Ibkart, Esporte e Cidadania em

Executiva da REMS, mobilizamos

Ação (ECA) e Valores Olímpicos.

cerca de 100 organizações que, juntas,
impactaram mais de 400 mil pessoas.

Produção e
DisseMinação de
Conhecimento

Nossa equipe elabora metodologias
para aplicar junto aos nossos
beneficiados e sistematiza esse
conhecimento para compartilhá-lo
com outros atores e organizações,
além de realizar formações para
educadores sociais e professores.
Neste eixo, em 2019, desenvolvemos
o projeto Roda de Conversa e
assessorias à cidade de Taubaté e à
rede de municípios do Vale do Ribeira.
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O DIFERENCIAL
Para que as estratégias se desdobrem em ações,
desenvolvemos ferramentas inovadoras para garantir que
as metodologias criadas saiam do papel e sejam aplicadas
na prática do dia a dia e nos projetos do Instituto.
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NOSSOS DIFERENCIAIS
MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO
• Acompanhamento cotidiano das ações e do
desenvolvimento individual dos beneficiados
• Avaliações pontuais para corrigir percursos

EQUIPE
MULTIDISCIPLINAR
• Psicólogos
• Assistentes sociais
• Pedagogos
• Professores de educação física

CAPACITAÇÃO DE
PROFESSORES E VOLUNTÁRIOS
• Formação sistemática para preparar os
profissionais que atuam com crianças, adolescentes
e idosos

METODOLOGIA DE
EDUCAÇÃO PELO ESPORTE
• Método consolidado tendo o esporte como
ponto de partida para desenvolver o aprender a
ser, conviver, fazer e conhecer na complexa
sociedade do século 21

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS
DE PROCESSOS E RESULTADOS
• Registro de todo o percurso e prestação de
contas aos nossos patrocinadores para fortalecer
a transparência e confiança mútuas

18

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

MUDANÇA
SOCIAL
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onde atuamos
Cada inciativa leva ao seu público-alvo
oportunidades de desenvolvimento, que fortalecem
suas habilidades, e de inserção ativa na sociedade.
O Instituto Família Barrichello atua em regiões
de alta vulnerabilidade social, beneficiando a
população dos extremos da capital de São Paulo,
como Parelheiros, Marsilac e Grajaú. Também
mantém núcleos na região central, atendendo a
população dos cortiços e crianças em situação de
rua. Já o atendimento aos idosos está concentrado
nas zonas leste, norte e oeste do município.

19
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PROJETO

viver melhor
Voltado a adultos a partir de 50 anos,
o projeto realiza, em espaços públicos,
atividades que contribuem à saúde e ao
bem-estar físico, ao fortalecimento das
competências cognitivas, especialmente a
memória, o equilíbrio e a força muscular,
respeitando os limites e potencialidades
de cada participante. O projeto utiliza a
metodologia Águia, da educadora física
Cristiane Peixoto. Estimula a independência
física, a autonomia na tomada de
decisões e o empoderamento da pessoa
idosa para que continue participando
ativamente de sua comunidade.

GANHOS SOCIAIS
• Prevenção de doenças
físicas e mentais, com
diminuição de gastos do
sistema público de saúde e
de assistência social, com
fortalecimento de vínculos
comunitários, uma vez que
atuamos em parceria com
a comunidade local

Tenho me sentido melhor dos problemas
que tinha nos meus dois ombros e joelhos.
As dores diminuíram muito! Sinto que
as atividades do projeto ajudaram a me
fortalecer. Tenho mais força. Eu nem
conseguia mais coçar a cabeça! Saio do
projeto me sentindo renovada, mais livre!
IZETE APARECIDA FRANCATO
BARBOSA, 68 ANOS
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PROJETO

viver melhor

Sempre vou à missa, mas, por causa de um problema no joelho, não
conseguia ajoelhar e fazer minhas orações. Então, comecei a frequentar
as aulas do projeto e tudo melhorou! Eu ando bastante agora. Também
voltei a ajoelhar. Os professores são os melhores. Levei vizinhos e minha
irmã ao projeto e todos estão adorando. É muito bom também porque
a gente faz amizades, fica mais amiga de quem era só conhecido, troca
conversas... Eu só tenho a agradecer!

IMPACTO

1 800
IDOSOS

22
PROFISSIONAIS

18

MARLI DE SOUZA RIBEIRO, 63 ANOS

NÚCLEOS

EM MOGI MIRIM:
ACOJAMBA
Clube São José
Ginásio de Esportes Maria Paula - Vila Dias
Ginásio de Esportes “Tucurão”

EM SÃO PAULO:
ZONA LESTE
Galpão da Fundação Tide Setubal
Shopping Metrô Itaquera
Espaço Alana
PIB Penha - Primeira Igreja Batista da Penha
Paróquia São José Operário
NCI Irmã Suzanne Cros
Comunidade São Geraldo
Fundação Sérgio Contente
Paróquia São Pedro Apóstolo
Paróquia São José de Vila Zelina

ZONA NORTE
Santana Parque Shopping
ZONA OESTE
Shopping Raposo
Shopping Taboão
ZONA SUL
UBS Vila Constância
(Dr. Vicente Octavio Guida)
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PROJETO

ibkart
O projeto estimula as crianças a acreditarem
em si mesmas para superar situações difíceis
que enfrentam em outros contextos.
O método utiliza o kart e o skate para
fazer um paralelo com a importância de se
construir autonomia e sabedoria para guiar
a própria vida, mesmo nas adversidades,
com segurança, ética e justiça. Além
das aulas práticas de direção e de skate,

Minha filha adora o projeto. Ela praticava
skate lá. O que eu mais gostava de ver era
como as crianças aprendiam sobre disciplina
usando esporte. Também via como a Isadora
se equilibrava, com que facilidade dominava
aquilo. Melhorou tudo nela. Muito bacana unir
esporte com outros valores. Até hoje ela faz
manobras no skate.
JUCYLENE R. FERREIRA,
MÃE DA ISADORA, 8 ANOS

as crianças participantes frequentam
um grupo de apoio com psicólogo e
oficinas para criação de brinquedos.

GANHOS SOCIAIS:
• Melhor aproveitamento
escolar dos participantes
• Atitudes comportamentais
com base em valores e
princípios éticos, prevenindo
violências
• Motivação e segurança para
conquistar objetivos pessoais
e coletivos
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PROJETO

ibkart
IMPACTO

13
CRIANÇAS

3
PROFISSIONAIS

NA GRANDE SÃO PAULO:
Kartódromo Granja Viana
E.M. Chácara Cantagalo
E.M. Jardim do Engenho

NÚCLEOS
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PROJETO

eca

Esporte e Cidadania em Ação
A iniciativa beneficia crianças e adolescentes

cuidado de seus filhos, articulando serviços

de regiões de alta vulnerabilidade social,

e benefícios oferecidos pela rede pública

no extremo sul da cidade São Paulo. Os

de proteção integral, além de organizar

participantes desenvolvem as habilidades

grupos de adolescentes para refletir sobre

por meio do brincar, do esporte e do

um projeto de vida ético e cidadão.

ritmo, fortalecendo suas competências
e o desenvolvimento físico e motor. Os
profissionais do projeto apoiam as famílias no

GANHOS SOCIAIS:
• Famílias com maior
fortalecimento de vínculos
para cuidar de seus filhos
• Crianças e adolescentes
com melhor aproveitamento
escolar, mais preparados
para lidar com situações
adversas, tendo chances
de protagonizar mudanças
futuras e quebra de ciclos
contínuos de pobreza e
violência
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PROJETO

eca

Esporte e Cidadania em Ação

IMPACTO

A percepção em relação ao trabalho desenvolvido é de excelência, pois os
métodos aplicados atendem os objetivos e as necessidades do público-alvo, no
caso, crianças e adolescentes. O ponto positivo é a conscientização do corpo
em movimento e sua integração social e esportiva. Sobre o desenvolvimento
nos aspectos motores percebemos uma melhora gradativa no decorrer do ano.
Além da parte motora, a intelectual também é desenvolvida, como formar senso
crítico e fazer uma análise entre ações, por meio do esporte ou brincadeiras, de
situações que causam conflito e como solucioná-las no cotidiano.
FÁBIO ANTÔNIO DA SILVA KRUEGER,
GERENTE DO NÚCLEO CCA MARSILAC

7 0
CRIANÇAS

EM SÃO PAULO:
ZONA SUL
CCA Marsilac
CCA Barragem
CCA Barro Branco
CCA Recreio
Vivenda da Criança

1
PROFISSIONAIS

NÚCLEOS
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PROJETO

valores olímpicos
O projeto atua com crianças e adolescentes
que residem em comunidade em situação
de vulnerabilidade social na região central
da cidade de São Paulo. Por meio de
atividades esportivas e lúdicas, realizadas
em Centros para Crianças e Adolescentes,
e utilizando espaços públicos para prática
esportiva, promove desenvolvimento
saudável com foco na cultura da paz,
fortalecimento de valores familiares,

Meu filho participa de tudo que o projeto
propõe. Faz teatro, dança. E o esporte na
rua, ele adora, porque se sente livre. Essa
oportunidade é muito bacana e se ele
pudesse, sei que faria mais. O projeto ajuda
muito meu filho a ser melhor.
VERA LUCIA VICENTE,
MÃE DO FELIPE VICENTE, 13 ANOS

desenvolvimento de competências pessoais,
protagonismo juvenil e aprendizagem de
habilidades psicossociais e motoras.

GANHOS SOCIAIS:
• Prevenção de doenças, de abusos
e violência contra a criança e o
adolescente, do uso de drogas e
da prostituição
• Fortalecimento de vínculos entre
famílias e filhos
• Uso do espaço público por meio
do esporte
• Fortalecimento do trabalho
socioeducativo
• Protagonismo juvenil
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PROJETO

valores olímpicos
IMPACTO

2 0

7

2

CRIANÇAS

PROFISSIONAIS

NÚCLEOS

EM SÃO PAULO:
CENTRO
CCA Nossa Senhora do Carmo
CCA Alegria
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MOBILIZAÇÃO
EM REDE
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lideramos a rems
Durante 2019, o Instituto se fez presente

Para isso, a Rede dialoga com os

nas discussões e nos fóruns que debateram

poderes Legislativo e Executivo — do

caminhos para fortalecer a educação pelo

País, dos estados e municípios — ,

esporte como estratégia de desenvolvimento

discutindo e influenciando políticas

de potenciais, tanto de crianças e

públicas que possam fortalecer

adolescentes como de adultos e idosos.

direitos e promover o desenvolvimento

Outro braço de mobilização do Instituto
é a coordenação da Rede Esporte pela
Mudança Social (REMS), que reúne 137
organizações. A Rede tem como objetivo
unir esforços, apoiar as instituições no
desenvolvimento de suas inciativas e defender
uma agenda solidária sobre a importância
das atividades físicas e esportivas voltadas
para o desenvolvimento humano.

humano das famílias brasileiras.
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lideramos a rems
IMPACTO

WILLIAM BOUDAKIAN,
DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO FAMÍLIA BARRICHELLO

1
7

269.291
BENEFICIADOS

1
1
1

Nós estamos juntos com a REMS desde o início e compreendemos que
se trata de uma rede que reúne as organizações que atuam com esporte
e desenvolvimento humano, exercendo uma política de cidadania,
fomentando a política pública. Juntas, as organizações têm como objetivo
único melhorar o serviço que é prestado à população. Cada organização
atende o seu público, em territórios de alta vulnerabilidade, afinal o
esporte tem esse DNA da transformação social.

100

EVENTO EM REDE
CIDADES MOBILIZADAS
REDES REGIONAIS
ACOMPANHADAS NO BRASIL
REUNIÕES

CONGRESSO PARA TROCA DE CONHECIMENTO
FÓRUM ABERTO EM FLORIANÓPOLIS, SC
ENCONTRO NACIONAL EM FLORIANÓPOLIS, SC

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019
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DISSEMINAÇÃO
DE CONHECIMENTO
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nosso conhecimento
Sistematizamos as práticas desenvolvidas

A ação pretende apoiar organizações

pelos nossos profissionais para

sociais de 13 territórios brasileiros no passo

compartilhá-las com outras instituições

a passo de seu trabalho, com o objetivo

que, como nós, querem utilizar o esporte

de melhorar os processos, a gestão, a

e a educação como estratégias de

captação de recursos, a capacitação

promoção do desenvolvimento humano.

de suas equipes e a sustentabilidade

Também realizamos a capacitação de

de seus projetos e programas. Como

educadores de outras organizações com

resultado desse processo de formação,

o objetivo de ajudá-los a qualificar sua

cada ONG deverá inscrever, pelo menos,

atuação nos projetos que desenvolvem.

um projeto na Lei de Incentivo.

Em 2019, conseguimos a captação de
recursos para o Projeto Rede Esporte
Treino Social, desenvolvido com a REMS,
cuja implementação se dará em 2020.
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roda de conversa
A metodologia, criada pelo Instituto, oferece a
professores de escolas públicas e educadores
sociais, que atuam diretamente com o
público, uma formação de 150 horas sobre
educação pelo esporte, fundamentada em
valores éticos e sociais e em discussões sobre
gênero, inserção de pessoas com deficiência,
mobilidade etc. Os encontros acontecem a
partir da articulação realizada com órgãos
públicos e principalmente com organizações
locais para implementação do curso.

GANHOS SOCIAIS:
• Profissionais mais preparados
para atuar em realidades
complexas, utilizando reflexões,
jogos e atividades interativas
que favorecem a integração,
cooperação e participação
do público atendido pelas
organizações e profissionais
do projeto, compartilhando
valores e princípios essenciais ao
desenvolvimento dos indivíduos

Cheguei à formação achando que seria como a maioria dos cursos, sem muita
interação. Mas as aulas foram muito dinâmicas. O tema de início é o esporte, que depois
leva a outros assuntos, como pedagogia da emergência, questões de gênero, o uso de
drogas, a comunicação não violenta... Vamos para a rua, fazemos atividades na quadra,
tour pelo bairro para conhecer o território e se sentir parte dele... É dinâmico mesmo.
Também criamos uma rede de profissionais para troca de ideias e práticas. No meu
trabalho com crianças e adolescentes, utilizo muito os jogos que aprendi no curso, que
fomentam a participação e colaboração.
JAQUELINE SANTOS MOURA, 24 ANOS,
EDUCADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, GRAJAÚ, SP

IMPACTO
EM SÃO PAULO:
ZONA SUL
Grajaú
Parelheiros

100

EDUCADORES
QUALIFICADOS

PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS

2
NÚCLEOS
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Assessoria a municípios
O Instituto oferece a municípios formações na área
pedagógica e também em gestão e elaboração de projetos.
Em 2019, as cidades de Taubaté e Registro receberam
formações que beneficiaram mais de 100 profissionais.

GANHOS SOCIAIS:
• Profissionais do esporte social
e da assistência social mais
preparados para atuar junto a
crianças em situação de altíssima
vulnerabilidade, mediando
conflitos, utilizando jogos
e atividades interativas que
favorecem a integração, cooperação
e participação, compartilhando
valores e princípios essenciais ao
desenvolvimento dos indivíduos
• Profissionais de diferentes
organizações capacitados para
desenvolver ciclos de elaboração de
projetos e captação de recursos

IMPACTO
CIDADES:
ESTADO DE SP
Taubaté
Registro

100
EDUCADORES E
PROFISSIONAIS
CAPACITADOS

2
PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS

NÚCLEOS
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Maratona em Esporte e
Desenvolvimento Humano
Sistematização e Disseminação de Práticas
O Instituto realiza há cinco anos um grande evento
aberto ao público, em parceria com outras entidades,
para organizar o conhecimento produzido por suas
equipes e disseminá-lo aos educadores, professores
e profissionais interessados em dialogar sobre as
atividades físicas e esportivas voltadas à inclusão social.

IMPACTO
GANHOS SOCIAIS:
• Profissionais mais preparados
para trabalhar o esporte e
as atividades físicas como
estratégia de inclusão social de
pessoas de todas as idades
• Criação de uma rede de troca
de conhecimentos e práticas de
qualidade, aberta para ampla
participação

Cepeusp/Prodhe,
Instituto Passe de Mágica,
Fundação Gol de Letra
Sesc

100

PROFESSORES
CAPACITADOS

PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS

1
EVENTO

PARCEIROS
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impacto e abrangÊncia
Instituto Família Barrichello

8

14
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PARCERIAS
VENCEDORAS
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RECURSOS, APOIOS E PARCERIAS
Sem o aporte de recursos e a confiança

A doação de recursos dessas empresas

de empresas comprometidas com o

acontece, geralmente, por meio da Lei de

desenvolvimento humano do País, nosso

Incentivo, cujos valores são direcionados

trabalho não alcançaria tamanha abrangência

ao projeto que a empresa quer patrocinar.

e resultados. Por isso, sentimos orgulho
de ter ao nosso lado marcas que fazem a
diferença na vida de nossos beneficiados.

Acreditamos que crianças que se movem, movem o
mundo. Por isso, apoiar o importante trabalho realizado
pelo Instituto Família Barrichello é uma forma de
contribuir com que a nova geração tenha uma vida
mais saudável, feliz e bem-sucedida.
BRUNO TEIXEIRA,
SOCIAL COMMUNITY IMPACT - NIKE
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AÇÃO OFTALMOLóGICA - DR. RUBEM CUNHA
Em 2019, uma ação assistencial promoveu

A saúde das crianças é um direito

intimamente relacionada a um processo

saúde ocular. Realizada pela Fundação Dr.

preconizado em nossa Constituição e pelo

de aprendizagem escolar saudável, bem

Rubem Cunha, por meio do projeto Boa

Estatuto da Criança e do Adolescente.

como um desempenho físico-motor mais

Visão Boa Educação, a iniciativa viabilizou

Nos territórios de alta vulnerabilidade, o

assertivo e seguro, contribuindo, também,

atendimento oftalmológico para todas as

acesso para o cuidado da saúde ocular

para o sucesso das atividades do dia a dia.

crianças e os adolescentes atendidos pelo

é quase inexistente. Mas é importante

Instituto Família Barrichello. Foram realizados

ressaltar que uma boa saúde dos olhos está

diagnóstico precoce e tratamento efetivo dos
problemas visuais, com entrega de óculos.

A ação incluiu várias etapas cuidadosamente estudadas e
carinhosamente administradas, passando pelos seguintes passos:

Triagem

com avaliação de todas as crianças e os adolescentes
atendidos pelo Instituto Família Barrichello

Consultas
usando o consultório itinerante que levou os profissionais e equipamentos
até o público, não havendo necessidade de deslocamento

Doação de óculos
com a autonomia da criança e do adolescente para escolherem a própria armação
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AÇÃO OFTALMOLóGICA - DR. RUBEM CUNHA
Tratamento especial foi concedido e
realizado na própria Clínica de Olhos
Dr. Rubem Cunha. Após a ação realizada em
2019, os casos especiais continuarão sendo
acompanhados no consultório.

IMPACTO

99
TRIAGENS

761
CONSULTAS

168

ÓCULOS
DOADOS

21
ENCAMINHAMENTOS

FORAM BENEFICIADOS CRIANÇAS
E ADOLESCENTES DOS NÚCLEOS:
CCA Alegria – Liberdade
CCA Carmo – Bela Vista
CCA Oratório/Moinho – Campos Elíseos
Vivenda da Criança – Parelheiros
Barro Branco – Jd. Casa Grande
Recreio – Vila Roschel
Marsilac – Engenheiro Marsilac
Barragem – Jd. Vera Cruz

O CEI São Miguel,
parceiro do CCA Oratório,
também foi beneficiado

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

PARCEIRoS EM 2019:
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RECURSOS, APOIOS E PARCERIAS
Também contamos com outros parceiros
que nos ajudam a realizar nossos objetivos
e alcançar nossas metas. São eles:

Para atuar nos territórios e viabilizar
nossas ações, é imprescindível ter ao
nosso lado organizações da sociedade
civil e organismos públicos. Em 2019,
contamos com esta rede de apoio:

42
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conselho diretor
Temos ao nosso lado empresários e
influenciadores que atuam ativamente
para que as ações do Instituto alcancem
resultados e gerem transformações sociais.

Presidente

Antigamente, plantar uma árvore já resolvia, hoje já se entende que é
preciso fazer mais que isso. Como nação, ainda temos um longo caminho
se compararmos o Brasil a outros países, porque não temos uma cultura de
doação, uma cultura de se fazer mais do que é o básico. Mas o mundo está
cobrando que as empresas sejam mais participativas e conscientes na área
social. Temos que caminhar nessa direção.
MONICA BLATYTA, VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR

Rubens Gonçalves Barrichello
Fundador e grande motivador do Instituto

Vice-presidente
Monica Blatyta

Lidera a frente de sustentabilidade
do Instituto

Conselheiros

Conselho Fiscal

Bia Figueiredo

Luiz Gatti

Apoia a divulgação do Instituto e inspira as
meninas no esporte

Verifica as contas do Instituto e acompanha
os processos de auditoria

Fernanda Terracini

Felipe Giaffone

Apoia os processos administrativos

Acompanha as contas do Instituto e apoia a
parceria junto ao Kartódromo Granja Viana

Marcelo Borges

Maggie Peart

Apoia a sustentabilidade do Instituto e
gestão

Apoia a sustentabilidade do Instituto

Diretor Executivo
William Boudakian
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nossos títulos
O Instituto Família Barrichello possui os seguintes certificados e títulos:

OSCIP

Qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
Outorgada pelo Ministério da Justiça

CEPDH

Certificado de Entidade Promotora de Direitos Humanos
Expedido pela Secretaria da Justiça e Defesa
da Cidadania do Estado de São Paulo

CMDCA

ISS
Imunizado para o recolhimento de
Imposto de Prestação de Serviços
Pela Prefeitura de São Paulo

CENTS

Cadastro Municipal Único das Entidades
Parceiras do Terceiro Setor

Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

CRCE

CREF
Certificado do Conselho Regional de Educação Física

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades
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

ITCMD

Isenção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos
Reconhecida por meio de processo minucioso de análise documental,
pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

CONSELHO DO IDOSO

Registro no Conselho Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa de Mogi Mirim, SP
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O QUE QUEREMOS PARA O FUTURO
Em 2020,
o Instituto
Família Barrichello
completa 1 anos
de existência!

Os caminhos trilhados até aqui, repletos
de aprendizados e com muitos desafios,
têm indicado que esporte, educação e
família formam um tripé consistente, capaz
de gerar transformações sustentáveis,
que se enraízam nas realidades de nossos
beneficiários, fortalecendo suas trajetórias.
Para o futuro, queremos ir além, apoiando
outras organizações a terem sucesso
também e a fazer parte de uma rede de
mudanças irreversíveis, em favor de uma
sociedade melhor e mais justa.
Vamos celebrar os 15 anos com toda a
alegria que essa história merece e, mais
do que isso, deixar um legado não só
por meio da ampliação dos projetos que
realizamos, mas, também, pelas conquistas
de nossos pares. Por isso, estamos focados
na implementação da Rede Esporte
Treino Social, que desenvolveremos com a

REMS. Vamos compartilhar conhecimentos
e práticas construídos neste tempo com
organizações que queiram o nosso apoio para
seguir em frente, especialmente no Norte e
Nordeste do País.
Também faremos campanhas para que
outras empresas e organizações abracem
a causa. Queremos oferecer cada vez
mais oportunidades para que crianças,
adolescentes e idosos possam usufruir do
direito a uma vida melhor e mais digna. Este
é nosso objetivo. Esta é a razão de ser do
Instituto Família Barrichello.
Contamos com você!
EQUIPE INSTITUTO FAMÍLIA BARRICHELLO
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VENHA CONOSCO!

Escolha uma forma de também
fazer parte desta família:
Clique aqui e saiba mais.

VERBA
INCENTIVADA

EMPRESA
MANTENEDORA

DOAÇÃO
DIRETA

Incentive um dos nossos
projetos aprovados em
diferentes leis e abata
parte do Imposto de
Renda anual e do ICMS
mensal da sua empresa.

Ajude-nos a
desenvolver nossos
projetos e receba
contrapartidas, sendo
nosso apoiador
institucional.

Apadrinhe uma
criança ou um idoso,
ajudando-nos a
ampliar o impacto
de nossas ações.
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A EQUIPE
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NOSSo time
profissionais na ponta
Contamos com profissionais comprometidos com os projetos e
ações que desenvolvemos. Por isso, avançamos cada vez mais.
Adriana Peniche Papa
Educadora

Ariane Aparecida Lozada
Educadora de Educação Física

Cibele Garcia Pereira
Educadora

Gabriel Ladeira Rosa Carvalho
Educador Auxiliar

Alberto Saverio Cattucci Filho
Instrutor de Kart

Bruno Alexandre Ferreira
Educador de Educação Física

Claudio Roberto dos Santos
Analista Administrativo

Getulio Shinji Shinozato		
Educador Auxiliar

Alessandro Amantino Costa
Coordenador de Projetos

Bruno de Paula Serafim
Educador Auxiliar

Cristiane Peixoto Marins Rocha
Supervisora Técnica

Giuliano Yazberk Raucci		
Instrutor de Kart

Amanda Busch Rigo Neves Bezerra
Coordenadora de Projetos

Camila Andreotto Rossi
Educadora Auxiliar

Dayane Alves da Silva		
Gerente de Projetos

Ivaloo Giorge Gusmão
Assistente Social

Ana Luiza de Araujo Carrança
Coordenadora

Camila de Souza Lacerda
Estagiária

Elias Rodrigues Pereira da Silva
Educador de Educação Física

Ivanise Helena Lopes dos Santos
Assistente Social

Andressa Abrunhosa Bertinato
Educadora Auxiliar

Camila Gonçalves Moreno Bastos
Educadora Titular

Felipe Ferreira de Brito Santos
Educador de Educação Física

Jeremie Nicolae Dron			
Coordenador de Projetos

Andressa Ferreira do Carmo
Educadora Auxiliar

Carina Silva Correia
Educadora Titular

Fernando Cesar de Maio Godoi
Educador

Angela Carvalho de Bernardes
Educadora

Cibele Barzaghi Toli
Gerente de Projetos

Francisco Wisley Gomes de Lima
Auxiliar Administrativo
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NOSSO TIme
profissionais na ponta
Jonatas França de Carvalho		
Estagiário

Mara Americo Siqueira
Educadora Auxiliar

Nina Alessandra Brandão		
Educadora Auxiliar

Sabrina de Melo Hornos		
Educadora

Julio Cesar Alves dos Santos
Supervisor Administrativo

Marcelo Marins Rocha
Analista de Projetos

Paula Marciulionis Ferreira Asbahr
Gerente de Projetos

Tatiana Medina Boudakian		
Assessora de Comunicação

Kethleen Rodrigues Alcântara
Estagiária

Marcelo Studart Hunger
Educador Auxiliar

Paula Korsakas			
Educadora

Thalia de Fatima Rodrigues Cunha
Estagiária

Leidiane Delmondes Sommer
Educadora Auxiliar

Marilia Miraglia Duru
Educadora

Pedro Henrique Campos Mendes
Estagiário

Vagner Pereira Santana
Educador Auxiliar

Leonardo Leão Lima Silva
Educador Auxiliar

Marinella Burgos Pimentel		
Supervisora de Projetos

Priscila Regina da Silva Lourenço
Supervisora Técnica

Viviane Sampaio Aragon
Educadora Auxiliar

Lilian Borges da Silva
Assistente Social

Marlon José I. de Araújo		
Educador Titular

Regina Helena Conceição Oliveira
Educadora de Educação Física

Yvi Freitas Sbegue
Educadora Titular

Lucas Sousa da Silva
Educador Auxiliar

Mayra Matias Fernandes		
Educadora Titular

Reinaldo Dias Almeida		
Educador de Educação Física

Lutfala Guardiola David
Educador Auxiliar

Natalia Araujo de Souza		
Psicóloga

Reinaldo G. Nascimento		
Educador

Maickon Jhons Ferreira Serra
Educador de Educação Física

Neusa Maria Ribeiro			
Educadora de Educação Física

Reinaldo Tadeu B. Pacheco
Educador
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BALANÇO
FINANCEIRO
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fonte de recursos 2019
1

86
Recursos de
Lei de Incentivo

Recursos próprios

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Recurso Disponível
Despesas

Saldo em 31/12/2019

R$ 178.231,11
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SIGA NOSSAS
REDES SOCIAIS
@Instituto.barrichello
Instituto Família Barrichello
www.institutobarrichello.org.br

