
 

 

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 

 

HISTÓRICO 

 

Fundada em 30 de Julho de 2005 como Grêmio Esportivo, Recreativo e 

Cultural Amigos do Guima, a entidade inicialmente participou ativamente 

de diversos projetos em parceria com o Clube Pequeninos do Joquey, junto 

a Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo - SELJ, e a 

Secretaria Municipal de Esportes da Cidade de São Paulo - SEME.  

Cadastrado junto a SEME sob nº 00509, recebeu o status de CLUBE DA 

COMUNIDADE entre 23/07/13 e 17/02/2017.  

Em parceria com o Clube Pequeninos do Joquey, desenvolveu projetos de 

escolinha de futebol no terreno cedido pela Prefeitura da Cidade de São 

Paulo, com a participação de equipes de futebol de campo em torneios 

amadores da região do Morumbi, Butantã, Taboão da Serra, Itapecerica da 

Serra e Campo Limpo Paulista. 

Realizou em suas dependências diversas competições oficiais, inclusive a 

Taça Cidade de São Paulo de Futebol em 2012, competição para atletas 

amadores, nas categorias mirim e infantil.    

Com a inclusão de novos integrantes e dirigentes, desde 2010 vêm 

participando ativamente de projetos com entidades e clubes parceiros.  

Reestruturou seu quadro associativo, e em 2017 passou a utilizar a 

nomenclatura INSTITUTO FUTUROS CRAQUES - IFC, tendo alterado e 

incluído sua documentação, estatuto, cargos, abrangência de atuação e 

principalmente adequação aos termos da Lei nº 9.615, de 24 de março de 

1998, popularmente conhecida como “Lei Pelé”, o que autorizaria a 

entidade a possibilidade de recebimento de recursos públicos, seguindo-se 

os instrumentos de controle social e de transparência. 



 

 

Passou assim a atuar ativamente, na execução dos projetos esportivos, 

incentivados ou não, obtendo diversos resultados positivos e 

reconhecimento dos órgãos institucionais, como Secretaria de Esportes do 

Governo de São Paulo, FIBA - Federação Internacional de Basquete, CBB - 

Confederação Brasileira de Basquete, além de grande repercussão de mídia 

e público. 

 

PROJETOS REALIZADOS 

 

A entidade Instituto Futuros Craques - IFC realizou os seguintes projetos:  

• Projeto Futuros Craques (1ª edição – Realizado em 2015)  

• Projeto Futuros Craques (2ª edição – Realizado em 2017)  

• Projeto Futuros Craques (3ª edição – Realizado em 2018); 

• Projeto Futuros Craques (4ª edição – Realizado em 2019); 

 

No terreno de propriedade da Sociedade Esportiva Cantareira na Zona 

Noroeste de Santos, o projeto atende 300 crianças carentes com atividades 

esportivas na modalidade futebol de campo, para crianças de 13 a 17 anos, 

no contra turno escolar. 

As crianças são divididas por faixa etária e orientadas por professores 

experientes na área esportiva com didática de ensino, oferecendo a prática 

esportiva, lúdica e educativa. 

As aulas serão sempre no contra turno escolar e a organização fornece todo 

o material necessário, assim como toda a estrutura para realização das 

atividades. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

• Projeto Verão para Todos (1ª edição – realizado em 2015) 

• Projeto Verão para Todos (2ª edição – Realizado em 2018) 

 

O Projeto Verão Para Todos consiste em proporcionar momentos de 

diversão para participantes de todas as idades nas praias da cidade de 

Santos, incluindo modalidades adaptadas. São praticados no projeto as 

seguintes modalidades: futebol de areia, futevôlei, vôlei de praia, frescobol, 

handbike, surfe adaptado, skate, vôlei sentado, ginástica, aulas de 

alongamento e surfe. 

A proposta do projeto, participativo, é trazer entretenimento para seus 

praticantes, não havendo restrição etária ou de sexo. Em 2 edições já 

realizadas, foram mais de 5.000 (cinco mil) pessoas participantes.  

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

• Projeto Circuito Happy Running (12 Edições já realizadas – de 2014 

a 2019) 

Projeto de grande sucesso do INSTITUTO FUTUROS CRAQUES, o CIRCUITO 

HAPPY RUNNING é hoje um dos mais tradicionais projetos de corrida de rua 

do país. Foram 12 etapas realizadas nas mais diversas cidades, dentre elas: 

Santos, Taboão da Serra, Indaiatuba, São José do Rio Preto, e Capital São 

Paulo (Parque Villa Lobos, Parque do Povo, Autódromo de Interlagos, Jardim 

Botânico, Parque Ecológico do Tietê). Diferente de outros eventos de corrida 

de rua, o Circuito Happy Running traz o entretenimento aliado ao esporte 

para um público bem diversificado, desde crianças até idosos, em todo o 

Estado de São Paulo. Normalmente são abertas 1500 vagas para cada 

etapa, com direito a premiação para os 3 primeiros de cada modalidade.  

Com atrações como música ao vivo e atividades ligadas a saúde e bem estar, 

o projeto oferece um complemento para o participante se divertir e relaxar 

depois da prova.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

• Projetos Futuros Craques e Projeto Seja Feliz: 

 

Realizamos projeto, no ano de 2015 e 2016, dentro da quadra 

esportiva da Adere na Zona Sul de São Paulo, atendendo crianças, 

adolescentes e adultos com deficiência intelectual e física.  

Foram 150 jovens e adultos (inclusive idosos), que participaram de 

atividades esportivas com caráter lúdico e participativo. 

    



 

 

 
 

 

 

• Projeto Futuros Craques (1ª e 2ª Edições: 2017 e 2018)  

Trata-se de projeto social, que acontece no bairro do Jaguaré –

atendendo mais de 400 crianças, com atividades esportivas no 

contra turno escolar.  

 

  



 

 

• Projeto Cidadania e Esporte – Realizado em 2017; 

Com um programa criado por profissionais especialistas, as 

atividades do projeto CIDADANIA E ESPORTE ocorreu três vezes por 

semana, durante 7 horas de atividades diárias, garantindo um 

conjunto de benefícios físicos e psicológicos.Com a presença ativa de 

profissionais de pedagogia e psicologia, apontamos as seguintes 

propostas de análise específica: Desenvolvimento da boa 

convivência, Liderança, Espírito esportivo, Grupo, Autoestima e 

Autoconfiança e Competição. 

Atendeu 300 crianças e adolescentes, com a prática do esporte 

coletivo, sem caráter competitivo, na Zona Oeste de São Paulo. 

 

 
 

 



 

 

• Projeto Vivendo o Esporte – Realizado em 2016  

Atendendo 200 crianças da Zona Sul de São Paulo, no Bairro do Capão 

Redondo, o projeto ofereceu aulas de futebol de salão no contra turno 

escolar. Com a prática também de atividades lúdicas, e reforço 

alimentar, complementou a necessidade de seus participantes 

praticarem atividade física, com acompanhamento técnico e 

profissional.  

 



 

 

- Projeto Canoagem para Todos – Realizado em 2016, 2017 e 2019. 

Atende 30 crianças, adolescentes e adultos com deficiência 

intelectual e física para prática de canoagem, com atividades lúdicas 

e sem caráter competitivo. Local de Execução: Represa do 

Guarapiranga. 

 

 
 



 

 

• Projeto Futuros Craques no Basquete 3x3: 

Realizado no Clube Escola Vila Guarani – Zona Sul de São Paulo, o 

projeto é pioneiro por ser a primeira escolinha gratuita de basquete 

3x3 do país, oferecendo uma estrutura esportiva de professores, 

equipamentos e alimentação durante oito meses de aulas teóricas e 

práticas semanais de Basquetebol, na modalidade de 3x3 atendendo 

crianças e adolescentes de 7 a 17 anos através do ensino esportivo 

social e educacional. Participaram 50 crianças, durante 12 meses, 2x 

por semana. 

 

 

  



 

 

 

Projeto Desafio 1x1 (1ª e 2ª Edições) – Realizado em 2016 e 2017. 

O projeto é o mais novo campeonato individual de Basquetebol “não 

profissional” de todo país, no qual 320 atletas passaram por 8 etapas 

eliminatórias, onde apenas 16 se classificaram para a disputa da grande 

final. Aconteceu em 2 edições, sendo que foram realizadas 4 etapas por 

edição. Em sua última edição, a final foi realizada no Parque do Ibirapuera, 

em São Paulo –SP. 

 



 

 

 

 

 

 

O Desafio 1X1 de Basquete é também o ponto de encontro de jovens que 

interagem entre si por meio da cultura urbana (street art) e do basquetebol 

como denominador comum. 



 

 

• Projeto Drible Certo no Mundo (9 Edições realizadas) 

 

O projeto DRIBLE CERTO NO MUNDO é hoje, sem sombra de dúvidas, 

o mais importante projeto de desenvolvimento de atletas na 

modalidade basquete 3x3 de todo país.  

 

Celeiro de atletas, em especial representantes da seleção brasileira 

(adulta, Sub23 e Sub18), o projeto consiste no acompanhamento 

técnico, preparação, capacitação nacional e internacional, de equipes 

da modalidade, permitindo o pleno desenvolvimento esportivo em 

alto rendimento, a formação esportiva de novos atletas, e a 

introdução de profissionais no aconselhamento e prática do esporte. 

Iniciado em 2012, o projeto já visitou mais de 20 países em todo 

mundo, levando a bandeira do Brasil, assim como preparando atletas 

para os ciclos olímpicos. 

 

2 (dois) Atletas do projeto já receberam o título do COMITÊ OLIMPICO 

BRASILEIRO - COB de melhores atletas do país na modalidade. Desde 

seu início, já capacitou 4 técnicos de alto rendimento, 2 técnicos de 

formação de base, 140 atletas de alto rendimento e 60 atletas das 

categorias de base. 
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• Projeto Mostrando a Eficiência do Deficiente (1ª, 2ª, 3ª e 4ª Edições)  

 

Realizado desde 2016 o projeto atua na cidade de Novo Horizonte/SP, 

atendendo adultos com deficiência intelectual e física. São 30 atletas 

de rendimento que participam de competições esportivas no Brasil e 

internacionalmente. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

• Projeto Manobra do Bem (desde 2017) 

Em parceria com a Associação Social Skate, localizada em Poá/SP, 

atende 50 crianças e adolescentes com atividades lúdicas com base 

no esporte skate (olímpico). 

 

 

 

  
 

 

 

 

 



 

 

PROJETOS EXCLUSIVOS DO IFC 

 

2018 

Recebeu em 17 de maio de 2018, conforme publicação no Diário Oficial da 

Cidade de São Paulo, da SubPrefeitura Regional do Jabaquara, Sra. Maria de 

Fátima Marques Fernandes, a ocupação precária do terreno localizado na 

Rua Durval Fontoura Castro s/n, (Lt.25 – Qd. N) – SQL nº 089.096.0017-9 e 

089.096.0018-7 e Durval Fontoura Castro nº 285 – Jabaquara – SQL 

089.096.0078-0, pelo período de 90 dias, “para o desenvolvimento de 

projetos voltados para pessoas em situação de vulnerabilidade no município 

de São Paulo e que a Prefeitura Regional do Jabaquara apoia tais projetos, 

inclusive aqueles que possam garantir oportunidades aos mais carentes”. 

Protocolou pedido junto ao Departamento de Obras da Cidade de São 

Paulo, e aguarda a concessão definitiva da posse por prazo determinado, 

passando assim a poder gerir e administrar o local cedido temporariamente 

pela Prefeitura Regional. 

Em Dezembro de 2018 propôs pela primeira vez um projeto de reforma, no 

terreno supracitado, de codinome INFRAESTRUTURA FUTUROS CRAQUES, 

CGP 8080563518, junto a Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado 

de São Paulo, com o objetivo de proporcionar a comunidade um local 

aberto para prática de atividades físicas, desenvolvimento de escolinhas de 

esportes, e materialização de um grande sonho de seus dirigentes, a 

construção da Sede. O projeto foi aprovado, conforme publicação no Diário 

Oficial do Estado de São Paulo, de 02-abril-2019. 

 

2019 

Já no ano de 2019, acompanhou e executou em parceria com as entidades 

Associação de Basquete de Rua de São Paulo, Associação dos Deficientes 

Visuais do Vale do Paraíba, Instituto Athlon, entre outros parceiros, no 



 

 

sentido de fornecer serviços voluntários, de todos os membros de sua 

diretoria, bem como permitindo a sua capacitação para execução própria 

de projetos.  

Tendo seu corpo diretivo composto por profissionais especialistas em suas 

áreas de atuação, tais como advogados, professores de educação física, 

engenheiros, fornece aos projetos das entidades parceiras serviços 

especializados, e permite uma melhora dos resultados, além da excelência 

na prestação de tais serviços, na sua grande maioria oriundo de projetos de 

recursos públicos.   

Toda a experiência adquirida nos projetos desenvolvidos até a presente 

data fez com que a Diretoria se reunisse e determinasse mudança de 

atuação para os próximos anos. 

Com a expectativa de em 2020 ser o proponente dos próprios projetos, em 

2019 a Diretoria decidiu pela utilização das Leis de incentivo Federal 

(Secretaria Especial do Esporte – Ministério da Cidadania, CMDCA Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), Estadual (Secretaria 

de Esportes – Governo de São Paulo, Condeca – Conselho Estadual dos 

Direitos da Criança e do Adolescente). 

 

2020  

 

Teve em 2020 diversos projetos aprovados. Dentre eles: 

 

Lei de Incentivo ao Esporte – LPIE, do Governo do Estado de São Paulo 

 

1) Drible Certo No Mundo – Projeto de Basquete 3x3, em parceria de 

proponência com a entidade ADV-Vale do Paraíba. Trata-se do maior 

projeto de capacitação e treinamento de equipes de basquete 3x3 



 

 

das Américas. Valor R$462.029,50. Prazo de realização: Outubro 

2020 a Setembro 2021. 

 

2) Circuito Neo Running – Circuito de Corrida de ruas em todo o estado 

de São Paulo, com 3 etapas. Participativo, inclusivo e sem restrição 

aos inscritos. 

 

3) Infraestrutura IFC: Projeto aprovado para construir a sede do IFC em 

São Paulo. Local em que serão oferecidas todas as atividades a 

comunidade e sede administrativa, financeira e operacional do 

instituto. 

 

CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA  

 

1) PROJETO HOOPS: Aprovado projeto de escolinha de basquete 3x3, 

que pretende desenvolver a prática da atividade da cultura corporal 

de movimento, voltado para atender 100 crianças e adolescentes. 

Região Sul de SP, no contraturno escolar, com suporte assistencial 

social, reforço alimentar, compra de equipamentos e materiais 

esportivos. Totalmente gratuito. 

Aprovado em R$551.000,00 (patrocínio via Condeca) aprovado por 

publicação no Diário Oficial de SP no dia 27 de dezembro de 2019. 

 

 

2) PROJETO IFC BASKETBALL: Projeto de complementação ao Projeto 

Hoops, também aprovado, para atender outras 100 crianças, na Zona 

Sul de São Paulo. 

Aprovado em R$378.000,00 (patrocínio via Condeca) aprovado por 

publicação no Diário Oficial de SP no dia 27 de dezembro de 2019. 

 

 



 

 

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE – SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE – 

MINISTERIO DA CIDADANIA  

Foram APROVADOS os seguintes projetos na LIE Federal: 

- 3x3 Street Kings Processo: 71000.061978/2019-12: Trata-se de uma 

competição de basquete 3x3 em todo o país, com etapas classificatórias 

para uma grande final, onde o campeão adulto obterá uma vaga no Mundial 

FIBA 2020.  

- Circuito Neo Running Processo: 71000.061330/2019-38: Trata-se de um 

circuito de corrida de rua, também por todo o país, aberto a todos, 

inclusivo, sem restrição de idade ou sexo.  

- Programa de Capacitação em Basquete 3x3 Nº SLIE: 1916471-87: Maior 

projeto de desenvovimento em alto rendimento da modalidade basquete 

3x3 do país. Trata-se da continuidade do projeto homônimo, aprovado pela 

Associação de Basquete de Rua de São Paulo, mas com a gestão toda sendo 

realizada pelo IFC, e que a partir de 2021 passaria a ser totalmente sobre a 

proponência do IFC.  

- Centro de Treinamento de Basquete 3x3 Processo: 71000.043133/2020-

71: Projeto de formação desportiva na modalidade basquete 3x3, que prevê 

um programa de treinamento e aperfeiçoamento técnico individual voltado 

para atender 300 atletas e 8 paraatletas.  

 

  



 

 

REGISTROS 

 

SEI (Sistema Eletrônico de Informações) – Em Agosto de 2019 o IFC obteve 

o registro no Cadastro de Usuário Externo no Sistema Eletrônico de 

Informações – SEI Cidadania. 

 

Certificação MINISTERIO DA CIDADANIA (Portaria 115/2018 – Art 18 e 18A) 

– Concedido em Setembro de 2020. Prazo de 12 meses.   

 

CMDCA (Conselho Municipal da Criança e do Adolescente) – Concedido 

em Janeiro de 2020. Prazo 24 meses. 




