
 

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 participou de projetos em 
parceria com diversas entidades e projetos, tais como:  

• Sociedade Esportiva Cantareira – entidade pública que atende 300 
crianças carentes na Zona Noroeste de Santos/SP  
- Projeto Meninos do Futuro (Infraesturutra); 
- Verão para Todos (1ª e 2ª Edições); 
- Futuros Craques (1ª, 2ª e 3ª Edições); 
 

• Adere – Associação para Desenvolvimento, Educação e Recuperação 
do Excepcional – entidade pública localizada em São Paulo/SP, que 
atende crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual e 
física  
 
- Projetos Futuros Craques; 
- Projeto Seja Feliz; 
 

• Sociedade Benfeitora Jaguaré – entidade pública que atende mais 
de 3000 crianças na Zona Oeste de São Paulo, com cursos 
profissionalizantes e projetos culturais e esportivos. 
- Projeto Futuros Craques (1ª e 2ª Edições)  
 

• Instituto Rogacionista Santo Anibal – entidade pública que atende 
mais de 500 crianças na Zona Oeste de São Paulo. 



 

- Projeto Cidadania e Esporte 
 

• Associação Vivenda da Criança – entidade pública que atende mais 
de 300 crianças na Zona Sul de São Paulo. 
- Projeto Vivendo o Esporte 
 

• Associação Desportiva e Cultural Atletas do Bem – entidade pública, 
especializada em corridas de rua, atuante na região de Taboão da 
Serra, Embu das Artes, Itapeva e Itapecerica da Serra 
- Projeto Circuito Happy Running (1ª, 2ª e 3ª Ediçoes) 
 

• Instituto Fernando Fernandes  – entidade pública localizada na Zona 
sul de São Paulo/SP, que atende crianças, adolescentes e adultos 
com deficiência intelectual e física 
- Projeto Canoagem Solidária – SELJ 
- Projeto Canoagem para Todos – Ministério do Esporte 
 

• Associação Amigos do XV de Piracicaba  – entidade pública 
localizada em Piracicaba/SP, que atende adolescentes e adultos com 
projetos de Futebol de Campo (formação desportiva e alto 
rendimento) 
- Projeto Futebol XV 
 

• Associação de Basquete XV de Piracicaba – Entidade pública de 
Piracicaba, que realiza projetos para comunidades carentes, em 
especial voltadas a modalidade basquetebol. 
- Projeto Raiz 
- Projeto Basquete XV 
 

• Associação de Basquete de Rua de São Paulo – entidade pública, 
localizada na Zona Sul de São Paulo, que realiza projetos para 
comunidades carentes, no Centro de São Paulo, além de projetos de 
alto rendimento. 



 

- Projeto Desafio 1x1 (1ª e 2ª Edições) 
- Projeto Drible Certo no Mundo (1ª, 2ª, 3ª e 4ª Edições) 
 

• Associação Paradesportiva de Novo Horizonte - APNH – entidade 
pública localizada em Novo Horizonte/SP, que atende crianças, 
adolescentes e adultos inclusive com deficiência intelectual e física.  
 
- Projeto Mostrando a Eficiência do Deficiente (1ª, 2ª, 3ª e 4ª 
Edições)  
- Projeto Bola da Rede (1ª e 2ª edições) 
 

• Associação Social Skate – entidade pública localizada em Poá/SP, 
que atende crianças, adolescentes e adultos com deficiência 
intelectual e física  
 
- Projeto Manobra do Bem (desde 2017) 
 

• Instituto Muda Brasil – entidade pública localizada em São 
Paulo/SP, que atende crianças, adolescentes e adultos com ou sem 
deficiência intelectual e física  
 
- Projeto Copa Paulista de Futebol 
- Projeto Futebol Guarapiranga 
 

• Club Athletico Paulistano – clube que atende em São Paulo com 
projetos para crianças de comunidades carentes, além de equipes de 
formação desportiva, até o alto rendimento. 
- Projeto Basquete Formação 
 

• Instituto Athlon para Desenvolvimento Esportivo – entidade pública 
localizada em São José dos Campos/SP, que atende crianças, 
adolescentes e adultos inclusive com deficiência intelectual e física, 
referência e com comprovada excelência no atendimento. 



 

- Projeto Circuito Joseense de Corrida de Rua 
- Projeto Corrida de Aniversário da Cidade de São José dos Campos  
- Projeto São José Volei Sentado. 

 

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.  

 


