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Projeto Jogando Juntos 
Andressa Dall' Acqua Cordeiro | Estagiária de Serviço Social

Sineide de Oliveira  | Pedagoga

Jane de Oliveira Fogaça Gonçalves | Prof. Educação Física

Rennan Fois de Souza | Prof. De Música

Jovem Aprendiz de Futebol
Paulo Rogério Souza dos Santos Junior | Prof. Educação Física

Marciane Roberta Rodrigues Menezes | Estagiária de Pedagogia

Estrutura
Cristopher Bastos Santos da Silva | Estagiário de administração

Itamara Rosângela Brizola Guimarães dos Santos | Auxiliar Geral

Maria Aparecida da Silva Santos | Auxiliar Geral

Equipe Futebol de Rua

Diretoria Executiva | Alceu Natal Neto

Diretoria Administrativa | Oscar Muxfeldt Neto

Supervisão Pedagógica | Fabiane Prado

Coordenação Pedagógica |  Eber Dartora 

Supervisão Esportiva |  Saimon Juiz Avelino

Coordenação Esportiva | Thiago Filla 

Coordenação Técnica  | Jean Pierre Klitzke 

Comunicação | Gisele Passos Lima Romanel

Psicóloga | Denise Sozzi 

Assistente Social  | Karine Lima

Professores por Núcleo:

Núcleo VLI  |  Betim-MG - Escola Municipal Aristides José da Silva
Eurídice Rocha Coni | Pedagoga
Natalia Carolina Reis | Prof. Ed. Física

Núcleo VLI  |  Catalão-GO - Escola Municipal Pedro Netto Paranhos
Deise Marcondes Almeida | Pedagoga
Helen Dulce Martins | Prof. Ed. Física

Núcleo VLI  |  Ribeirão Preto-SP - Escola Estadual Esplanada da Estação
Cintia Muniz Barboza Vacilotto | Pedagoga
Celso Yoshio Tokura | Prof. Ed. Física

Núcleo VLI  |  Estreito-MA - UI Vírgilio Franco
Sandra Maria de Carvalho de Miranda | Pedagoga
Gleisson Pereira de Oliveira Barros | Prof. Ed. Física

Núcleo EdP 1  | Guarulhos - SP - E.P.G Gisele Portelo
Núcleo EdP 2 | Guarulhos - SP - E.P.G Pinxinguinha
Núcleo EdP 3| Guarulhos - SP - E.P.G Manuel Bandeira
Gabriela de Carvalho Oliveira | Pedagoga
Vinicius de Souza Nifa | Prof. Ed. Física

Núcleo RHI Magnesita | Santaluz-Ba - Escola Mun. Dulcelita Bahia de Araujo
Suolane Ferreira da Costa Guimarães | Pedagogo
Reginaldo Moreira do Nascimento Junior | Prof. Ed. Física

Núcleo Duratex | Uberaba-MG - Escola Stella Chaves
Elisabeth Cristina Ferreira | Pedagogo
Tairine Luiza Morais Martins | Prof. Ed. Física

Núcleo Futebol de Rua New Holland | Curitiba-PR - Escola Mun. Alvaro Borges
Eber Cristian Dartora | Pedagogo
Jean Pierre Klitzke | Prof. Ed. Física

Núcleo Mercado Livre  |  Florianópolis -SC 
Escola Mun. Donícia Maria da Costa e Escola Mun. Leonor de Barros
Caroline Feix | Pedagoga
Juliel Queiroz de Santana | Prof. Ed. Física

Núcleo Portonave | Navegantes -SC - Centro de Artes e Esportes Unificados Holde Scartezini
Renata Ricobom | Pedagoga
Jéssica Mello Lopes  | Prof. Ed. Física

Núcleo Grupo Boticário | São José dos Pinhais -PR - Escola Mun. Elvira Pilotto Carrano
Hernanny Fernandes Figueiredo | Prof. Ed. Física
Rafaela Silva Santos | Estagiária de Pedagogia

Núcleo Ventos do Sul | Osório -RS - Vila Olímpica
Núcleo FIFA - Prudente de Moraes
Paula dos Santos Alves Marques | Pedagoga
Igor da Silva Correa | Prof. Ed. Física

Núcleo Instituto Joanir Zonta | Curitiba-PR - Sede Instituto Futebol de Rua
Gleice Oliveira Silva | Pedagoga
Thiago Cardoso Martins | Prof. Ed. Física

Núcleo FIFA  FOR HOPE-  Curitiba- PR- Colégio Conselheiro Carrão
Mariana dos Reis | Educadora Social
Thiago Cardoso Martins | Prof. Ed. Física

Núcleo FIFA  FOR HOPE-  Curitiba- PR- Escola Enéas Faria
Hernanny Fernandes Figueiredo | Prof. Ed. Física
Rafaela Silva Santos | Estagiária de Pedagogia
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O ano de 2019 será sempre lembrado no Brasil 
como um período de luta contra a instabili-
dade econômica e política, além do ambiente 

social instável. Foi um ano de grandes desafios, onde 
foi necessário nos reinventar para não deixar sonhos e 
oportunidades em segundo plano. No Instituto Fute-
bol de Rua buscamos manter o otimismo diante das 
dificuldades. Não há arrependimento pelas batalhas 
que enfrentamos, mas muitos resultados positivos.

Nossos projetos cresceram. Tivemos quatro 
projetos. Só o Futebol de Rua pela Educação, nos-
so carro chefe, atendeu 1872 crianças e jovens em 
várias regiões do país. Destes, 36% são meninas e 
64%, meninos. O projeto acaba atingindo indireta-
mente as famílias e os vizinhos desta turma toda, 
então, podemos dizer que o Futebol de Rua pela 
Educação atingiu indiretamente 5616 pessoas, 
além dos participantes, o que amplia em três ve-
zes o público do projeto. E o melhor: o índice de 
satisfação com o Futebol de Rua chega a 100%. 
Está bom demais!

A trajetória do Instituto Futebol de Rua é mar-
cada por muita dedicação, respeito às crianças, 
adolescentes e amor pelo Futebol. Essa paixão 
às vezes difícil de descrever. Inicia logo na pri-
meira infância, quando somos presentados com 
uma bola e, à medida que crescemos, compreen-
demos o quanto ela representa um universo de 
magia, fantasia e brincadeiras que marcam sig-
nificativamente nossas vidas.

Quem não se lembra do dia que foi apresen-
tado ao Futebol? O primeiro chute, o primeiro 
drible ou primeiro gol? Quem nunca assistiu a 
uma emocionante partida que fez o coração ba-
ter mais forte? O Futebol é assim, tem essa cer-
ta mania de arrebatar corações, fazer a gente 
arder de paixão, viver a alegria mais intensa, a 
tristeza mais profunda e ainda sonhar individu-
al ou coletivamente.

Alguém ai tem dúvida sobre esse tal de Fu-
tebol e o poder que ele tem de impactar e mu-
dar o mundo?

Criatividade, determinação, inovação, su-
peração de limites e paixão são característi-
cas que compõem os projetos realizados pelo 
Instituto Futebol de Rua. Em 2019 ampliamos 
nossa área de atuação para além do Futebol, 
com o projeto Jogando Juntos, o qual oferece 

atividades no contra turno escolar para crianças e adolescentes. Ainda inovamos 
com o programa Jovem Aprendiz de Futebol, sendo a única Instituição do país 
que atua com essa modalidade. Consolidamos as ações do Projeto Futebol de 
Rua pela Educação, chegando a novos estados e cidades.

Os resultados são expressivos beneficiando diretamente 1872 crianças e ado-
lescentes nos programas ofertados pelo Instituto, com um índice de 100% de 
aproveitamento de vagas preenchidas.

Outro dado relevante refere-se a participação por gênero, em 2019 atingimos a 
meta de inclusão de meninas em nossos projetos o representando 682 atendimen-
tos mensais e mais oportunidades se integrarem ao mundo do Futebol.

Ao longo de 11 meses de execução do programa esportivo do Instituto Futebol 
de Rua, foram realizadas mais de 3416 atividades, 98 Festivais de Futebol de Rua 
e 72 atividades de inclusão cultural, o que representa mais acesso ao esporte a 
cultura para os participantes.

A pesquisa de avaliação com as escolas parceiras apontam que 56% ficaram 
“Muito Satisfeitos” com a realização do projeto na escola, 44% “Satisfeitos” atin-
gindo um índice de 100% de satisfação.

Os educandos participantes da avaliação destacaram que gostaram “muito 
do projeto” atingindo um índice de 100% de satisfação.

Os dados apresentados refletem o sucesso dos projetos desenvolvidos pelo 
FdR. Com o engajamento da família, escola e patrocinadores, foi possível potencia-
lizar nosso desempenho, efetivando as ações de proteção e garantia dos direitos 
das crianças e adolescentes, promovendo o acesso ao esporte, cultura e mundo 
do trabalho. Incluímos mais um projeto em nossa linha de trabalho, o Aprendiz do 
Futebol. Com ele chegamos a atender a faixa etária em que o jovem deixa de ser 
adolescente e passa para a idade adulta, entrando definitivamente no mercado de 
trabalho, fazendo escolhas importantes, que reverberam por toda a sua vida. Em 
2019 tivemos duas turmas de Aprendizes e essa novidade está sendo muito gra-
tificante! A partir de nossa metodologia diferenciada, os elogios por parte das fa-
mílias e dos patrocinadores continuam. Nosso espaço continua acolhedor e muitas 
vezes é o único refúgio daquela criança, adolescente, jovem e até da família, diante 
de uma dura realidade enfrentada. Com o futebol a gente consegue mudar vidas, 
acender uma luz de otimismo onde antes o futuro era sombrio.

Também nos reorganizamos nesse ano e colocamos no ar um treinamento para 
nossos professores online, via plataforma de educação à distância. Com ele, con-
seguimos dar mais uniformidade ao nosso corpo docente e nos unimos mais. 

Nosso esforço foi reconhecido com o prêmio ODS e, com esse selo, nosso projeto 
principal, o Futebol de Rua pela Educação, ganhou mais força e mais prestígio. Fa-
lando em prestígio, também tivemos a adesão do preparador físico Carlinhos Neves 
ao nosso time de craques, o que nos orgulha e nos torna ainda mais criteriosos de 
cada passo dado. 

Tudo isso nos mostra que vale à pena lutar e prosseguir. Neste relatório você 
poderá ver um pouco mais da nossa trajetória neste ano de 2019. Foram muitos 
dribles, fair play e vários golaços!

Espero que gostem! 
Boa leitura!

Alceu NAtAl Neto
Fundador do Instituto Futebol de Rua

Mensagem do Fundador
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Quem Somos
O Instituto Futebol de Rua é uma 
organização sem fins lucrativos com 
sede em Curitiba e núcleos pelo Brasil 
que desde 2006 utiliza o esporte e 
a cultura como ferramentas para o 
desenvolvimento social.

O Instituto Futebol de Rua

FuteBol De RuA PelA eDucAÇÃo
Os dados dos projetos do Instituto Futebol de Rua 
passaram a ser monitorados e registrados em 2014.

2014

5

2015

17

2016

20

2017

24

2018

28

2019

48

Núcleos/Turmas 2014

5

2015

9

2016

9

2017

8

2018

7

2019

12

Cidades

Estados 2014

2

2015

4

2016

4

2017

5

2018

5

2019

8

2014

144

2015

482

2016

998

2017

1034

2018

1175

2019

1583

Beneficiários
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PoR oNDe já PAssAmos

2014
Curitiba-PR
Heliópolis –SP
Londrina-PR
São José dos Pinhais-PR

2015
Caçapava-SP
Curitiba-PR
Ferraz de Vasconcelos - SP
Guarulhos-SP
Heliópolis –SP
Rio de Janeiro-RJ
São José dos Pinhais-PR
Sumaré-SP
Suzano-SP

2016
Caçapava-SP
Curitiba-PR
Guarulhos-SP
Heliópolis –SP
Porto Alegre-RS
Rio de Janeiro - RJ
São José dos Pinhais-PR
Sumaré-SP
Suzano-SP

2017
Cachoerinha-RS
Curitiba-PR
Heliópolis –SP
Navegantes - SC
Osório-RS
Porto Alegre-RS
Rio de Janeiro-RJ
São José dos Pinhais-PR

2018
Cachoerinha-RS
Curitiba-PR
Heliópolis –SP
Navegantes - SC
Osório-RS
Porto Alegre-RS
São José dos Pinhais-PR

2019
Betim-MG
Catalão-GO
Curitiba-PR
Estreito-MA
Florianópolis-SC
Guarulhos – SP
Navegantes - SC
Osório-RS
Ribeirão Preto –SP
Santaluz-BA
São José dos Pinhais-PR
Uberaba-MG

Presença FdR

No PARANá:
curitiba
são josé dos Pinhais

NA BAhiA:
santaluz

em sÃo PAulo:
Guarulhos
Ribeirão Preto

em miNAs GeRAis:
Betim
uberaba

em Goiás:
catalão

No mARANhÃo:
estreito

No Rio 
GRANDe 
Do sul:
osório

em sANtA cAtARiNA:
Florianópolis
Navegantes

Patrocínio

Apoio Apoio Institucional

Apoio PúblicoRede Parceira Incentivo
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Pilares Estratégicos

Nossa Missão
Ser agente de transformação 
social atuando em prol da inclusão 
esportiva, cultural e social de 
crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade social e também, 
em prol da formação profissional de 
jovens aprendizes.

19 escolas atendidas 
em 48 núcleos

Abertura ao 
voluntariado pessoal 

e profissional

Sede própria 
em Curitiba

Atividades 
realizadas em 
todo o Brasil

Projetos para 
diversas faixas 
etárias de crianças 
e adolescentes

Organização 
profissional e 
transparente

Atuação contínua e 
ininterrupta desde 2006

Metodologia 
exclusiva

Portal EaD

FdR em Números

O Futebol de 
Rua é um projeto 
que consegue 
alcançar lugares 
e pessoas que 
antes não tinham 
possibilidade!

HELEN DULCE MARTINS  
Professora de Educação Física
Núcleo VLI | Catalão-GO

4 projetos  
em andamento

8 Estados 12 Cidades

1500
mais de

atendimentos 
diretos
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Educação à Distância

Em 2019, o Instituto Futebol de Rua colocou no ar sua 
plataforma de cursos EaD. A proposta inicial atende à 
formação continuada dos professores do projeto, que 
estão espalhados por todo o Brasil, mas pode se estender 
para coordenadores, professores e demais interessados, 
dentro e fora do projeto.

“Educação Emocional” foi o tema do primeiro curso, 
que começou em novembro de 2019 e abordou as 
novas tendências educacionais. A iniciativa agrega mais 
conhecimento para tornar os professores capazes de gerar 
transformação e impacto nos contextos profissionais e 
educacionais. 

Com aulas 100% online, o curso contou com carga horária de 
40 horas divididas em três módulos e com direito a certificado. 

Nossa Metodologia

Queríamos melhorar a formação 
dos professores de todo o 
Brasil com a metodologia e o 
nosso jeito de trabalhar com as 
crianças e adolescentes. Com os 
cursos à distância, conseguimos 
nos aproximar dos professores 
em qualquer cidade e, por outro 
lado, os professores podem fazer 
o treinamento respeitando suas 
agendas”.

ALCEU NATAL NETO 
Fundador do Instituto Futebol de Rua

Formação 
humana

Protagonismo

Fair Play

Drible

AutoarbitragemConteúdo

Diálogo Prática esportiva

Nossa metodologia exclusiva alia aulas de 
Formação Humana ao futebol, no qual as 

principais regras são o Fair Play, o Drible vale 
mais que o gol e os alunos são os árbitros de 

seus próprios jogos. Com isso, esperamos 
estimular o diálogo com conteúdo e o 

protagonismo em todos os momentos.
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Futebol de Rua pela Educação

Programa sócio-esportivo com proposta educativa baseada 
no conceito do futebol para o desenvolvimento humano. 
Por meio de uma metodologia exclusiva, promove ações de 
ensino e aprendizagem complementando o conteúdo da 
rede formal de educação.

Com formato adaptável para qualquer cidade do país, 
envolve práticas pedagógicas, futebol de rua, atividades 
lúdicas e culturais, visando a formação de valores 
cidadãos nos educandos. Para isso, utiliza-se o diálogo, a 
negociação e o respeito ao próximo, incorporando essas 
práticas como habilidades de vida, dentro e fora do jogo. 

Nossos Projetos

A partir de uma metodologia criativa, o Jogando 
Juntos oferece um serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos. Esse projeto oferece um 
espaço de referência para o convívio comunitário 
e social, desenvolvendo relações de afetividade, 
solidariedade e respeito mútuo nas crianças e 
adolescentes. Espera-se que, após passar pelo 
Jogando Juntos, os jovens desenvolvam sua 
participação cidadã na sociedade e a leitura 
crítica do mundo que os cerca.

Jogando Juntos

Oferece o cumprimento alternativo das cotas 

de aprendizagem, ancorado no Decreto no 

8.740/2016, criando ambiente simulado para 

jovens de 15 a 18 anos poderem trabalhar e as 

empresas cumprirem sua cota de aprendizes. 

Aplica-se a empresas com dificuldades e/

ou restrições para alocar seus aprendizes. 

Os jovens realizam as atividades práticas 

e teóricas na sede do Instituto Futebol de 

Rua, em Curitiba, tendo formação na área 

de Futebol e Administrativa, recebendo um 

salário proporcional as horas trabalhadas do 

contratante.

Aprendiz de Futebol

Contraturno 
escolar

Contraturno 
escolar

Crianças e 
adolescentes 
de 8 a 12 anos

Crianças e 
adolescentes 
de 10 a 15 anos

Crianças e jovens 
de 8 a 17 anos

Aplica-se a jovens de 15 a 
18 anos, sob condição de ter 
uma organização contratante.

Apenas  
na sede  
do Instituto, 
em Curitiba

Vinculados à rede 
formal de ensino 
de sua cidade

Programa sócio-esportivo patrocinado pela FIFA, é 

baseado no conceito esporte para desenvolvimento 

humano. Para tanto, ocorrem práticas esportivas e 

pedagógicas a fim de complementar as ações da rede 

formal de educação. Todas as atividades propostas 

são realizadas na quadra e são pensadas para 

despertar em nossos adolescentes a percepção de 

sua autonomia no processo de ensino-aprendizagem. 

Para despertar o protagonismo juvenil, adota-se 

um formato dinâmico que incentiva a reflexão sobre 

sua própria realidade social, contribuindo para o 

desenvolvimento da consciência cidadã dos jovens.

Football For Hope – Fifa
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Reconhecimento e Pacto Global

2019 também foi um ano de reconhecimento. O Instituto Futebol de Rua, que é signatário 

do Pacto Global, conquistou o 1º lugar entre as organizações da sociedade civil, com 

atuação nacional, do prêmio ODS 2019, pelo projeto Futebol de Rua pela Educação 

Ano VIII. Esta iniciativa mescla formação humana com atividades esportivas em uma 

metodologia própria, voltada para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social.

Para o fundador do Instituto Futebol de Rua, Alceu Natal Neto, a honraria coloca o projeto 

em novo patamar. “A gente já tinha um feedback positivo dos jovens que passaram pelo 

projeto nesses 13 anos, mostrando que fizemos a diferença no que se refere à formação 

pessoal levando a novas perspectivas e visões de mundo para muitos jovens. Com esse 

reconhecimento, temos a confirmação do ponto de vista institucional de que nossa 

metodologia é compatível às demandas internacionais de desenvolvimento sustentável”, 

explica Alceu, reiterando o agradecimento especial ao time multidisciplinar do Instituto.

Atividades de formação humana e  
esportiva do Futebol de Rua Pela Educação:

Saúde e Bem-estar (ODS 3), 
com geração de cultura de prática esportiva a 
partir das atividades do projeto; ensinar a brincar 
de futebol; temas recorrentes: alimentação 
saudável, cuidados com o corpo, etc; 

Educação de qualidade (ODS 4), a partir do 
fortalecimento do vínculo da criança com a escola; 
acompanhamento escolar; estímulo à melhora 
da aprendizagem; melhora da capacidade de 
concentração e disciplina; saber conviver em grupo; 

Igualdade de gênero (ODS 5), a partir 
da ampliação de acesso de meninas ao 
futebol; metodologia que contempla 
suas especificidades; valorização da 
figura feminina no futebol; 

Redução de Desigualdades 
(ODS 10), buscando respeitar as 
diferenças; promoção do direito ao 
esporte; permanência da criança 
na escola; inclusão cultural.
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Redes Sociais

Resultados  2019 Atividades Culturais

1110 628
MeninasMeninos

Participação por gênero

103%Vagas

de taxa de 
aproveitamento

Frequência nas atividades

78%

Taxa de Evasão

1%

Festivais 
Esportivos

98Festival 
de Futebol
de Rua

Indice de satisfação

Beneficiários 
com  
o projeto

Gostei Muito 

100%

Escolas 
parceiras  
com o projeto Muito satisfeito

56%

Satisfeito 

44% » Academy Rei da Rua

» Arena da Baixada 

» Campo de Futebol Sudan

» Central de operação VLI Estreito

» Centro de Operação VLI em Porto Franco

» Cine Itaú

» Cine Itaú Shopping Cristal 

» Cine PLus Jardim das Américas 

» Circo da Cidade

» Circo do Zé Preguiça- Circo da cidade

» Clube SESI 

» Disney On Ice

» Estádio do Botafogo

» Estádio do Sabiá- Estreito 

» Festa de Natal Curitiba

» Luan Santana - Ópera de Arame

» Palestra Adolescência Auditório Lindaura Carneiro Araujo

» Parque Aquático Ouro Fino

» Parque das Águas

» Parque Eólico

» Praia de Gravatá

» Teatro Bom Jesus

» TV Educativa 

» Visita a Vila Cultural “ Aniversário da Cidade Santa Luz”

» Visita ao Estádio Milton Góes

» Visita ao Grupo Magnesita

» Visita e Tour ao Estádio do Avaí

» Visita Museu do Futebol- Pacaembu

» Visita na Empresa Duratex

» Vista aos Estúdios da RPC

» Zoológico de Balneário Camboriú

Circo da Cidade

Vista aos Estúdios da RPC Festival de Futebol de Rua - Curitiba/PR

Estádio do Avaí - Florianópolis/SC

Espetáculo Besta Fera - Curitiba/PR

Facebook

Youtube
520
Visualizações 

do canal

29.568 
Alcance 

da página

60.191 Alcance 
da página

332
Postagens

1.345
Compartilhamentos

17.848 
Interação por post

23.360
Engajamento 
da página

Gênero da audiência:

64% 
masculino

36% 
feminino

Instagram

102.609  
Alcance das 
postagens

94,89% 
Média de retenção 
dos stories

CONFIRA TODAS 
AS ATIVIDADES DO 

INSTITUTO ACESSANDO 
O QR CODE

Beneficiários

Indiretos

Diretos1738
5214

53,8% 
masculino

45,9% 
feminino

Gênero da audiência:

72
Atividades Culturais

3416
Participações
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Destaques  2019

Futebol de Rua incentiva o 
esporte em sua potencialidade

No dia 8 de agosto, aconteceu o +Paraná +Esporte 

+Conteúdo, organizado e promovido por Soul Brasil 

Esportes e Instituto Futebol de Rua. O evento reuniu cerca 

de 90 pessoas interessadas no Esporte em toda a sua 

potencialidade, seja como atletas em desenvolvimento, como 

grupo a desenvolver uma modalidade ou até mesmo aqueles 

que olham o esporte como negócio. 

Na ocasião, André Stepan, gerente de conteúdo do 

Corinthians, e Agustín Danza, CEO da Confederação 

Brasileira de Rugby, fizeram palestras curtas que 

repercutiram bem no público presente. O evento também 

reconheceu o esforço e desempenho de três atletas: Laryssa 

Fernanda Frois, da equipe permanente da SMELJ, e os 

paratletas Gabriel Anthony Cordeiro Alves, da PUCPR, e 

Roseli Lemos de Freitas, da Associação dos Deficientes 

Físicos do Paraná (ADFP) do Atletismo.

Carlinhos Neves  
é embaixador  
do futebol de rua

Desde o início de outubro, o Instituto Futebol 

de Rua conta com o Carlinhos Neves como 

embaixador. Preparador físico premiado, com 

inúmeros títulos e passagem por 14 clubes 

e Seleção Brasileira de Futebol, Carlinhos 

Neves é curitibano e se surpreendeu com 

a estrutura existente no Instituto Futebol 

de Rua, a proposta dos projetos e a 

metodologia empregada.

Instituto Futebol de Rua faz  
13 anos com feijoada social

No dia 17 de agosto, o Instituto Futebol de Rua comemorou 

seus 13 anos reunindo amigos, patrocinadores, professores 

e simpatizantes com sua causa para comemorar com uma 

feijoada. O evento foi no Santa Marta Bar, em Curitiba, e 

contou com música ao vivo e muitos reencontros!

Quero ajudar a divulgar o 
trabalho. Fiquei comovido 
e surpreso quando conheci 
o Instituto e o seu método. 
É muito legal ver o 
futebol como ferramenta 
importante para o 
desenvolvimento social”
CARLINHOS NEVES
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Opinião de quem vive o Futebol de Rua

Eu acho o Projeto muito legal, muito maneiro! 

Gosto de tudo. As aulas com o professor Eber 

sobre a formação humana, de como tratar as 

pessoas, de como respeitar os outros e ser uma 

pessoa que ajuda as outras; também gosto 

de ir para a quadra, fazer os aquecimentos, 

aprender a chutar, a fazer embaixadinha. Eu 

aprendi muitas coisas aqui. Aprendi a me amar, 

me respeitar e respeitar os outros. Aprendi que 

estudar é muito importante para conseguir 

alcançar meu sonho de ser veterinária e 

dentista. Também é preciso ser respeitosa com 

os professores, com minha família e ser exemplo 

na sociedade onde eu vivo”

Luana Vargas Padilha, 10 anos  
Aluna do Núcleo Fifa Football For Hope
Colégio Estadual Conselheiro Carrão | Curitiba-PR

Minha filha gosta bastante do 

projeto e fala das atividades 

bem empolgada. O bom é que 

ela gasta bastante energia, 

então, fica menos irritada 

em casa e mais tranquila.  

Eu adoro a maneira como 

os professores cuidam e se 

preocupam com ela. Seria legal 

se mais crianças pudessem 

participar do projeto.” 

Yaconi Urrutia 
Pai de Manuela Ronque Costa - 9 anos

O Instituto Futebol de Rua abriu 

as portas para fazer novos amigos, 

aprender a jogar futebol e a 

desenvolver novas habilidades. 

Gosto muito de participar de 

todas as atividades, pois me sinto 

valorizado e reconhecido pelos meus 

colegas e professores. O Futebol de 

Rua é demais, adoro o projeto por 

tudo o que ele oferece. Participando 

do projeto estou mais responsável, 

procuro ajudar em casa minha 

família, evito brigas, cuido meu 

corpo e das minhas tarefas de casa. 

O que eu mais gosto do projeto é 

estar presente nas aulas, dos meus 

professores, amigos e passeio."

Lucas Visto Da Costa, 10 anos 
Aluno do Núcleo Instituto Boticário
Escola Municipal Elvira Piloto Carrano
São José dos Pinhais-PR

“É da Hora! Tem muitos patrocinadores para 

manter. O que mais gosto nos encontros é de 

poder falar e dar minha opinião na oficina de 

formação humana e no futebol, sempre tem 

lances polêmicos e somos nós mesmos que 

temos que conversar e decidir. O que aprendi 

de novo foi lidar com o stress, isso me ajuda 

muito no projeto e fora dele. Eu também era 

muito lento, agora sou mais rápido”.

Filipe Bertoli de Oliveira, 13 Anos
Núcleo Fifa Football For Hope |  Escola Estadual 
Prudente de Moraes | Osório-RS
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De forma geral, avalio o projeto Futebol de 

Rua como uma iniciativa de sucesso no uso 

do esporte como ferramenta de inclusão e 

desenvolvimento da cidadania nos jovens 

participantes. Diante de um cenário tão duro 

que abrange a realidade dos estudantes de 

escolas públicas no Brasil, utilizar a arte que 

permeia o futebol (dribles e fair-play) auxilia 

na valorização da coletividade, algo que está 

cada vez mais escasso em uma sociedade 

tão individualizada. Além disso, estender 

o espaço do aprendizado para questões 

de cidadania é fundamental na formação 

de jovens cada vez mais conscientes e 

participativos do contexto social em que 

estão inseridos”.

Fernanda Morais de Souza Guimaraes  
Analista de sustentabilidade sênior da VLI LOGÍSTICA

Pra mim foi um prazer ter trabalhado no Projeto Futebol 

de Rua, um ano de muito aprendizado e grandes 

experiências. Apesar de trabalhar em outro projeto social, 

o Futebol de Rua tem toda uma estrutura de apoio aos 

professores com uma equipe sempre a disposição para tirar 

dúvidas, ajudar em situações  que ocorrem nas aulas e tudo 

mais. A cada aula executada um aprendizado, trabalhar no 

projeto foi algo que me fez mudar em muitas coisas para dar 

as minhas aulas, algo que levarei pra minha vida profissional.”

Professor Igor da Silva Corrêa  | Osório-RS

Nós, da escola Aristides, agradecemos a parceria com o projeto 

Futebol de Rua. O mesmo foi de grande contribuição para 

o desenvolvimento de nosso projeto educacional. As ações 

desenvolvidas pelas educadoras do projeto contribuíram 

de forma significativa para o desenvolvimento integral dos 

estudantes que participaram. Ressaltamos a dedicação 

e empenho das professoras que abraçaram o projeto e 

conseguiram contribuir para engrandecer nossa escola junto à 

nossa comunidade”.

Guilherme Leopoldino de Oliveira
Vice Diretor da Escola M. Aristide José da Silva | Betim-MG

O projeto é lindo, gostaria que mais 

crianças pudessem ser impactadas por 

ele, entendo que a vontade é de todos 

e não é tão simples assim. Mas ressalto 

que acredito muito na metodologia 

e que projetos como esse realmente 

mudam o mundo, comunidades e geram 

grandes oportunidades para crianças 

entenderem o verdadeiro valor do ser 

humano. Conseguimos ver que o diálogo 

e o protagonismo da criança dentro 

do esporte são ferramentas principais 

para ela se desenvolver e assim, gerar o 

desenvolvimento social, essa criança serve 

como exemplo dentro de casa e pode assim, 

mudar outras realidades.”

Leticia Rodrigues Cacesmark  
Grupo O Boticário

Observamos como as nossas crianças gostam do projeto e 

como esta oportunidade é única para eles. Nossos professores 

frequentemente nos falam dos avanços que as crianças 

apresentam nos aspectos cognitivo e social após iniciarem no 

projeto. Para nós gestoras é muito gratificante poder abrir a 

nossa Escola para o desenvolvimento de um projeto sério como 

o do Futebol de Rua”.

Daiane Machado Rochi
Vice Diretora Escola M. Alvaro Borges Curitiba/PR
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Ecerrado em 31 de dezembro de 2018
Instituto Futebol de Rua - CNPJ 08.607.847/0001-40

Ecerrado em 31 de dezembro de 2018
Instituto Futebol de Rua - CNPJ 08.607.847/0001-40

Ativo Demonstração do Superavit ou DéficitPassivo

CIRCULANTE  1.818.471,37

    DISPONIBILIDADES 1.608,63

Caixa 1.608,63 

    DIREITOS REALIZÁVEIS  1.815.591,60 

        Créditos e Valores 4.312,00

        Aplicações c/Vinculada  1.811.279,60 

    DESPESAS EXERCÍCIOS SEGUINTES  1.271,14

        Prêmio de Seguros 1.271,14 

NÃO CIRCULANTE 12.801,02 

    IMOBILIZADO 12.016,02 

Equip Proc de Dados 6.343,08

Máquinas e Equipamentos 9.253,05

Móveis e Utensílios 3.899,00

Aparelhos Telefônicos 396,00

(-) Depreciação (7.875,11)

    INTANGÍVEL  785,00 

Marcas 785,00

TOTAL DO ATIVO 1.831.272,39

CIRCULANTE 40.290,58

    FORNECEDORES 2.383,00

Fornecedores 2.383,00

    OBRIGAçõES FISCAIS 12.940,73

        Impostos a Pagar 12.940,73

    OBRIGAçõES SOCIAIS  23.722,60

        Salários e Encargos 23.722,60 

    OUTRAS OBRIGAçõES  1.244,25

        Contas a Pagar  1.244,25

NÃO CIRCULANTE 1.817.029,56

    SUBVENSõES A APLICAR 1.811.279,60 

Subvenções 1.811.279,60

    PARCELAMENTOS 5.749,96

Impostos a Pagar 5.749,96

PATRIMÔNIO SOCIAL (26.047,75)

    PATRIMÔNIO SOCIAL (26.047,75)

Patrimônio Social 14.663,02

Variação Patrimonial (40.710,77)

TOTAL DO PASSIVO 1.831.272,39

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 1.373.532,26 

  Subvenções 1.354.098,18

  Contribuições 19.434,08 

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 1.373.532,26

CUSTO COM ASSISTÊNCIA SOCIAL  (1.400.629,47)

  Assistência Social  (1.400.629,47)

  Custos           (1.400.629,47)

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO  (27.097,21)

DESPESAS OPERACIONAIS (14.541,23)

  Despesas Gerais e Administrativas           (14.541,23)

RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS  (41.638,44)

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO  (81,67)   

  Receitas Financeiras 209,00  

  Despesas Financeiras (290,67)   

OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS 1.009,34

  Ressarcimento de Despesas  1.009,34   

DÉFICIT DO EXERCÍCIO (40.710,77)   

DEMONSTRAçÃO DAS MUTAçõES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

EVENTO PATRIMÔNIO SOCIAL SUPERAVIT/ DÉFICTI 
DO EXERCÍCIO TOTAL

SALDO EM 31/12/2017 48.857,84 (28.194,82) 14.663,02

INCORPORAçãO DO DÉFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR (28.194,82) 28.194,82 -

DÉFICIT DO EXERCÍCIO - (40.710,77) (40.710,77)

SALDO EM 31/12/2018 14.663,02 (40.710,77) (26.047,75)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado, na qual foi apurado um Déficit de 
R$ 40.710,77 (quarenta mil, setecentos de dez reais e setenta e sete centavos), que está de acordo com os papéis 

e documentos fornecidos ao contador responsável pela escrituração contábil da empresa.

Curitiba, 31 de dezembro de 2018

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, referente  ao exercício de 2018, somando no Ativo e no Passivo 
a importância de R$ 1.831.272,39 (um milhão, oitocentos e trinta e um mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove 

centavos), que estão de acordo com os papéis e documentos fornecidos ao contador responsável pela escrituração contábil 
da empresa, transcrito no Livro Diário n°. 12 às fls. 127 e 128.

Curitiba, 31 de dezembro de 2018

Balanço Patrimonial Demonstração de Resultados
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