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FUNDAÇÃO GOL DE LETRA 

 

CNPJ. : 02.820.605/0001-54 

 

“RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS” 

 

Opinião sobre as demonstrações contábeis 

 

Examinamos as demonstrações contábeis da FUNDAÇÃO GOL DE LETRA  que compreendem o 

balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2019, e as respectivas demonstrações do resultado do 

período, demonstração do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de 

caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 

resumo das principais políticas contábeis.  

 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 

os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, em 31 de dezembro de 2019, o 

desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

 

Base para opinião sobre as demonstrações contábeis 

 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 

responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 

“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 

relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 

Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 

e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 

evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

 

Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis 

 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 

como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 

independentemente se causada por fraude ou erro. 

 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 

capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 

com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 

contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não 

tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Alexandre Chiaratti Do Nascimento. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E48F-1287-235A-9E03.
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Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 

processo de elaboração das demonstrações contábeis. 

 

 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 

 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 

conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 

emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 

mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 

de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 

decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 

possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 

com base nas referidas demonstrações contábeis. 

 

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 

exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 

disso: 

 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 

auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 

para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 

é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 

internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

 

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 

procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 

opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. 

 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 

e respectivas divulgações feitas pela administração. 

 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 

operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em 

relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 

de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 

chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 

contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 

conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 

Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade 

operacional. 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Alexandre Chiaratti Do Nascimento. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E48F-1287-235A-9E03.
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• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conceito das demonstrações contábeis, inclusive as 

divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos 

de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance 

planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 

deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

 

 

São Paulo - SP, 15 de Junho de 2020 

 

 

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS 

CRC/SP 2SP 024298/O-3 

 

 

 

 

 

 

     

Alexandre Chiaratti do Nascimento 

Contador 

CRC/SP 187.003/ O- 0 

CNAI – SP – 1620 

 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Alexandre Chiaratti Do Nascimento. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E48F-1287-235A-9E03.
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. 

Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E48F-1287-

235A-9E03 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para 

verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: E48F-1287-235A-9E03

Hash do Documento 

E1C41FF75D9448E6770A9AD7E206C9398920B43B2FA796CB7087D7B5AB0B5D62

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/06/2020 é(são) :

Alexandre Chiaratti Do Nascimento (Signatário) - 147.823.488-19  

em 17/06/2020 12:16 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital
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Fundação Gol de Letra

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

2019 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Superávit / (Déficit) do exercício           723.270           129.724 

Depreciação e amortização           325.952           354.397 

       1.049.222           484.122 

(Aumento) redução nos ativos

Recursos relacionados a projetos (1.953.914) 377.115         

Adiantamentos (9.232) 17.596           

Contas a receber (919.536) 143.984         

Depósitos judiciais (9.473) (120.784) 

Aumento (redução) nos passivos

Projetos a incorrer 2.315.146      (766.535) 

Outras contas a pagar (27.505) 158.222         

Salários, férias e encargos sociais 18.895           5.091             

Obrigações tributárias (2.408) (12.241) 

Outras contas -                     -                     

Receitas diferidas (211.284) (57.052) 

Caixa líquido (proveniente)/ aplicado das atividades operacionais 249.911         229.517         

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aquisições de imobilizado e intangível (52.482) (123.063) 

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (52.482) (123.063) 

(Redução)/ aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 197.428         106.454         

Demonstração da (redução)/ aumento do caixa e equivalentes de caixa

Saldo no início do exercício 1.282.881      1.176.427      

Saldo no final do exercício 1.480.310      1.282.881      

197.428         106.454         

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Rogério Gerlah Paganatto
CRC 131987/o-3 
CPF 129.306.908-60

amanda.eugenio
Imagem colocada

amanda.eugenio
Novo carimbo
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Notas explicativas às demonstrações financeiras 
(Em Reais) 

 

1 Contexto operacional 

 
1.1 Introdução 

A Fundação Gol de Letra é uma organização da sociedade civil que desenvolve práticas e saberes 

socioeducativos para crianças, adolescentes e jovens nas cidades de Rio do Janeiro (bairro do Caju e 

comunidade Barreira do Vasco) e São Paulo (Vila Albertina), além de trabalhar com a disseminação de 

suas práticas para outras comunidades, por meio da formação teórica e prática de educadores, em 

parceria com outras organizações.  

 

Foi criada em 1998, pelos ex-jogadores de futebol Raí e Leonardo, com o objetivo dar outra perspectiva 

de vida para crianças e jovens de comunidades socialmente vulneráveis. Reconhecida pela UNESCO 

como modelo mundial no apoio a crianças em situação de vulnerabilidade social, a Instituição tem como 

missão “promover a educação integral de crianças, adolescentes e jovens por meio de esporte, cultura e 

formação para o trabalho”. 

 

A abordagem socioeducativa da Fundação Gol de Letra é baseada em três pilares: aprender (ampliação 

do repertório cultural, esportivo e educacional), conviver (desenvolvimento de valores e regras de 

convivência) e multiplicar (formação de multiplicadores de conhecimentos e atitudes). 

 

No ano de 2019, a Fundação Gol de Letra atendeu 5.573 crianças, adolescentes, jovens e adultos nos 

programas de atendimento direto e teve mais de 14.500 participantes em eventos e ações abertas à 

comunidade realizadas pelos programas e a área de disseminação. A prática da Fundação Gol de Letra 

envolve: a) Programas de contraturno escolar de Esporte e Educação Integral; b) Projetos em parceria 

com escolas públicas; c) Projetos de formação técnica e qualificação profissional; d) Projetos de 

mobilização comunitária; e) Projetos de disseminação da proposta de proteção social Gol de Letra. 

 

Em seus 21 anos de atuação a Fundação já recebeu diversos prêmios e reconhecimentos pelo trabalho 

realizado. Dentre os mais recentes destacam-se:  

 

▪ Finalista do Prêmio Itaú-Unicef de Educação Integral – Projeto Sexualidade em Ação, 2017 

▪ Certificada entre as 100 Melhores ONGs do Brasil – Instituto Doar e ÉPOCA, 2017 e 2018 

▪ Certificado de Tecnologia Social da Fundação Banco do Brasil para o Projeto de Formação de Agentes 

Sociais, 2015; 

▪ Prêmio Itaú-Unicef de Educação Integral – Grande Vencedor Nacional para o Programa Virando o Jogo, 

2013; 

▪ Certificado de Tecnologia Social da Fundação Banco do Brasil para o Programa Esportivo Jogo Aberto, 

2013; 

▪ Prêmio Iniciativa de Ouro – Rádio ESPN Estadão para o Programa esportivo Jogo Aberto, 2012; 

▪ Prêmio Laureus ‘Sports for Good’ concedido ao fundador da Gol de Letra, Raí, 2012. 

 

1.2 Proposta Socioeducativa 

Por acreditar na construção de um país socialmente menos desigual, a Gol de Letra entende como 

essencial o atendimento às demandas específicas da infância e adolescência, público especialmente 

vulnerável às violações de direitos e à iniquidade.  Sua proposta de Educação visa o desenvolvimento 
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integral de crianças e adolescentes e prevê a diversidade e integração de ações e aprendizagens 

socioeducativas pensadas para um determinado contexto comunitário (microterritório). A integração 

dessas aprendizagens contribui para a construção coletiva de valores políticos e éticos, assim como para 

o desenvolvimento de aptidões para a vida social.  

 

Pautada pela Doutrina da Proteção Integral, a Fundação Gol de Letra busca contribuir para a efetivação 

do direito da criança e do adolescente à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer previstos na 

Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (lei 8.069 de 1990).  

 

A ação social realizada pela Instituição tem como referência a Política Nacional de Assistência Social - 

PNAS, a Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, o Sistema Único de Assistência Social - SUAS e 

o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária - PNCFC, com foco na família e no 

desenvolvimento de contextos de proteção social, familiar, escolar e comunitária. A proposta de 

Educação Integral utilizada é amparada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (lei 

9.394 de 1996). 

 

1.3 Finalidades Estatutárias / Objetivos Institucionais 

De acordo com o capítulo II de seu Estatuto Social, a Fundação Gol de Letra promoverá a defesa e 

garantia dos direitos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social, investindo 

em sua formação educacional e cultural, para que possam atuar com autonomia na transformação de 

suas realidades, bem como estimular seu protagonismo, defender sua cidadania, fortalecendo seus 

vínculos familiares e comunitários, garantindo-lhes o direito à assistência, educação, saúde, cultura, 

esporte e lazer e trabalho, tendo como finalidades Institucionais: 

 

I. Conscientizar crianças e adolescentes de seus direitos e deveres; 

II. Implementar programas sociais, de educação, de saúde, de cultura, de esporte e lazer e de educação 

para o trabalho, que integrem ações de atendimento a criança e ao adolescente, de qualificação de 

profissionais e projetos em parceria com a escola pública, que sejam referência para outras 

instituições; 

III. Sensibilizar e mobilizar a sociedade civil, priorizando estudantes de escolas particulares, o meio 

empresarial e, em especial, o esportivo, por meio de ações efetivas; 

IV. Buscar parcerias para a recuperação e identificação de espaços culturais e poliesportivos; 

V. Incentivar e propor parcerias para execução de projetos sociais, culturais, esportivos, de lazer e de 

educação para o trabalho, para crianças, adolescentes e jovens; 

VI. Estimular a reinserção e permanência da criança e adolescente no sistema educacional; 

VII. Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e 

vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários; 

VIII. Desenvolver ações com as famílias para o fortalecimento de vínculos familiares e sociais, visando 

à proteção e o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes; 

IX. Estabelecer parcerias que propiciem ao jovem a experiência da aprendizagem e sua inserção na 

vida profissional; 

X. Investir em ações que visem o desenvolvimento das comunidades inseridas em seu território de 

atuação; 

XI. Promover parcerias com o intuito de fortalecer o desenvolvimento das comunidades inseridas em 

seu território de atuação; 

XII. Garantir o acesso gratuito ao usuário dos serviços, programas, projetos, benefícios e à defesa de 

direitos, previsto na Política Nacional de Assistência Social. 
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1.4. Ações e atividades desenvolvidas em 2019 – Programas e Projetos 

 

ATUAÇÃO EM 2019 EM SÃO PAULO 

Atendimento direto a crianças, adolescentes, jovens e adultos por meio dos programas: 

• Jogo Aberto 

• Programa de Jovens  

• Comunidades 

⎯ Ação mobilizadora: atuação por meio de ações de fortalecimento familiar, mobilização comunitária, 

formação de multiplicadores e atuação em rede (Programa Comunidade). 

⎯ Gestão do conhecimento: concretização da visão institucional, registrando e disseminando o 

conhecimento adquirido ao longo de sua história para outros contextos e territórios (projetos ligados 

à Área de Disseminação). 

 

 
Comunidade da Vila Albertina 

 

São Paulo – SP 

A área de atuação da Fundação Gol de Letra em São Paulo é o bairro da Vila Albertina, localizada no 

Distrito do Tremembé, Subprefeitura Jaçanã - Tremembé, na Zona Norte da cidade. 

  

A rede de serviços socioassistenciais presentes na subprefeitura Jaçanã/Tremembé é insuficiente para 

uma população de cerca 295.000 habitantes, onde: 41 mil possuem de 0 a 9 anos, 25 mil de 10 a 14 anos, 

24 mil de 15 a 18 anos, 53 mil de 20 a 29 anos, 119 mil de 30 a 59 anos e 32 mil acima de 60 anos 

(Fonte IBGE).  

 

Os equipamentos disponíveis são: oito Centros para Criança e Adolescente e três Centros para 

Adolescentes e Jovens, dois Núcleos de Convivência para Idosos, duas unidades do Programa Ação 

Família (com meta de 1200 famílias), um Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo e um Centro 

de Convivência (SMADS, junho/2010). 

 

Segundo dados da Fundação Seade, a região apresentou pequena melhora nos índices de vulnerabilidade 

e risco social, mas seus moradores ainda se encontram distantes de condições dignas de vida. Indicadores 
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do Observatório Cidadão Nossa São Paulo confirmam uma baixa qualidade de vida do distrito 

Tremembé.  

 

Em relação aos equipamentos culturais e esportivos, apenas 1,09% dos centros culturais, espaços e casas 

de cultura da cidade e 0,20% dos equipamentos públicos de esporte de São Paulo encontram-se no 

distrito. 

 

A comunidade da Vila Albertina é formada por cerca de 5.500 pessoas de baixa renda. A população é 

composta por famílias numerosas, grande parte delas chefiada por mulheres. Consequência da 

escolaridade precária, o desemprego e o subemprego são comuns entre os moradores. Grande parte deles 

participa dos programas governamentais de transferência de renda.  

 

Diante desse contexto, a Gol de Letra atua para que crianças, adolescentes e jovens tenham acesso a um 

conjunto de serviços e oportunidades que garantam o seu pleno desenvolvimento. 
 

 
══ PROGRAMA JOGO ABERTO 

 

 
Oficina de FooBaSkill 

 

PÚBLICO ALVO  

Em 2019, foram 1.944 usuários atendidos entre 0 e 85 anos. 

 

As tabelas a seguir retratam o perfil do público beneficiário direto: 
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Fases da Vida Total Gênero 
Masculino 

Gênero 
Feminino 

Raça 
Branco 

Raça 
Preto 

Raça 
Amarelo 

Raça 
Pardo 

Raça 
Indígena 

Crianças 
0 a 11 anos 

677 56% 44% 38% 15% 2% 43% 2% 

Adolescentes 
12 a 17 anos 

806 61% 39% 34% 17% 1% 46% 2% 

Jovens 
18 a 29 anos 

268 74% 26% 27% 33% 1% 38% 1% 

Adultos 
30 a 59 anos 

142 57% 43% 37% 20% 0% 43% 0% 

Idosos 
> de 60 anos 

51 8% 92% 25% 14% 2% 57% 2% 

 
 

GRAU ESCOLARIDADE 

Fases da 
Vida 

ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO SUPERIOR 

cursando incompleto completo cursando incompleto completo cursando incompleto completo 

Crianças  
(0 a 11) 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Adolescentes 
 (12 a 17) 

67% 0% 0% 31% 0,5% 1,5% 0% 0% 0% 

Jovens 
(18 a 29) 

3% 1% 12% 50% 5% 23% 3% 0% 3% 

Adultos 
(30 a 59) 

0% 5% 5% 8% 13% 60% 0% 5% 4% 

Idosos 
(acima de 
60) 

0% 26% 40% 0% 8% 26% 0% 0% 0% 

 

NÚCLEOS DE ATENDIMENTO 

• Sede: Núcleo de Esporte e Desenvolvimento (NED) 

Aulas Esportivas Regulares  

Atividades de Lazer e Recreação  

• Escola Estadual Conselheiro Ruy Barbosa 

Aulas Esportivas Regulares  

• Escola Estadual Dr. Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira 

Aulas Esportivas Regulares  

Atividades de Lazer e Recreação  

• Escola Estadual Leônidas Paiva 

Aulas Esportivas Regulares  

• Escola Estadual Professor Izac Silvério 

Aulas Esportivas Regulares  

• Escola Municipal de Ensino Fundamental João Ramos Pernambuco Abolicionista 

Aulas Esportivas Regulares  

• Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Noé Azevedo 

Aulas Esportivas Regulares  
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• Escola Municipal Martin Francisco Ribeiro de Andrada 

Aulas Esportivas Regulares  

 

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA  

Objetivo Geral: Contribuir com o desenvolvimento integral e a ampliação da cultura esportiva de 

crianças, adolescentes e jovens, por meio de práticas de Educação Integral, Esporte e Lazer na Vila 

Albertina, Zona Norte de São Paulo. O Objetivo Geral do Programa foi plenamente atingido, conforme 

as informações que virão a seguir. 

 

GRADE DE ATIVIDADES 

 

NÚCLEO: Núcleo de Esporte e Desenvolvimento 

ENDEREÇO: Rua Estevão Chopinski, sem número, Vila Albertina, São Paulo- SP 

MODALIDADE  DIAS DA SEMANA 
HORÁRIO PROFISSINAIS 

ENVOLVIDOS DE A 

Futsal (06 a 08 anos) Segunda e Quarta 8h 9h30 Rafael 

Judô (08 a 17 anos) Segunda e Quarta 9h30 11h Rafael 

Judô (08 a 17 anos) Sexta 16h30 18h Rafael 

Skate (11 a 17 anos) Segunda e Quarta 14h 15h30 Victor 

Escola de Esportes  

(06 a 10 anos) 
Segunda e Quarta 15h30 17h Victor 

Futsal (09 a 11 anos) Terça e Quinta 8h 9h30 Mauricio 

Futsal (12 a 17 anos) Terça e Quinta 9h30 11h Mauricio 

Basquete (12 a 17 anos) Terça e Quinta 14h 15h30 Mauricio 

Futsal (12 a 17 anos) Terça e Quinta 15hh30 17h Mauricio 

Voleibol ( 12 a 18) Sexta 08h20 09h50 Pamella 

Escola de Esportes  

(12 a 18) 
Sexta 10h10 11h40 Pamella 

Voleibol ( 12 a 18) Sexta 13h20 14h50 Pamella 

Escola de Esportes  

(12 a 18) 
Sexta 15h10 16h40 Pamella 

Diversas - Formação de 

Jovens Monitores 

Segunda a Sexta 8h 11h20 Todos  

Segunda a Sexta 14h 17h20 Todos  

Sábado 09h 17h Todos 

Esportes-Recreação seg-qua-sex 18h 21h Denis  e Thiago 

Ginástica - Adulto Terça 18h30 20h Rafael 
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Ginástica - Adulto Quinta 18h30 20h Rafael 

Esportes-Recreação sábado 08h 17h Denis e Thiago 

Esportes-Recreação sábado 08h 17h 
Agathá-Lucas-Evellyn-

Henrique-Isabela-Kaio 

 

NÚCLEO: Escola Estadual Dr. Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira 

ENDEREÇO: Rua Antônio Simplício, 170, Vila Albertina, São Paulo – SP 

MODALIDADE  DIAS DA SEMANA 
HORÁRIO PROFISSINAIS 

ENVOLVIDOS DE A 

Capoeira (06 a 08 anos) Terça 16h30 18h Caio 

Futsal  (08 a 10 anos) Quarta 16h30 18h Pamella 

Ginástica - Adulto Quarta 18h30 20h Pamella 

Capoeira (09 a 11 anos) Quinta 16h30 18h Caio 

Ginástica - Adulto Quinta 18h30 20h Caio 

Esportes-Recreação Sábado 08h 17h 

Thiago-Agathá-

Lucas-Evellyn-

Henrique-Isabela 

 

NÚCLEO: Escola Municipal de Ensino Fundamental Martin Francisco Ribeiro de Andrada 

ENDEREÇO: Rua Paulo César, 126, Vila Mazzei, São Paulo- SP 

MODALIDADE  DIAS DA SEMANA 
HORÁRIO PROFISSINAIS 

ENVOLVIDOS DE A 

Escola de Esportes 

 (11 a 15 anos) 
Segunda 13h30 15h Mauricio 

Futsal (11 a 15 anos) Segunda 15h 16h30 Mauricio 

 

NÚCLEO: Escola Municipal de Ensino Fundamental João Ramos Pernambuco Abolicionista 

ENDEREÇO: Rua João Nicolau Chamma, 253, Jardim Virginia Bianca, São Paulo – SP 

MODALIDADE  DIAS DA SEMANA 
HORÁRIO PROFISSINAIS 

ENVOLVIDOS DE A 

Capoeira 

(11 a 15 anos) - 7ºA 
Terça 14h15 15h Flavio 

Capoeira 

(11 a 15 anos) - 7ºB 
Terça 15h 15h45 Flavio 

Capoeira 

(11 a 15 anos) - 7ºC 
Terça 15h45 16h30 Flavio 

Judô (1) 

( 9 a 11 anos) - 4ºA 
Terça 16h30 18h Rafael 
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Judô (2) 

( 9 a 11anos) - 4ºB 
Quinta 16h30 18h Rafael 

Capoeira 

(11 a 15 anos) - 6ºA 
Sexta 09h45 10h30 Flavio 

Capoeira 

(11 a 15 anos) - 6ºB 
Sexta 10h30 11h15 Flavio 

Futsal (06 a 10 anos) 3ºC Segunda 08h40 09h25 Victor 

Futsal (06 a 10 anos) 1ºA Segunda 09h25 10h10 Victor 

Futsal (06 a 10 anos) 1ºB Segunda 10h30 11h15 Victor 

Futsal (06 a 10 anos) 2ºB Segunda 11h15 12h Victor 

Futsal (06 a 10 anos) 3ºB Quarta 08h40 09h25 Victor 

Futsal (06 a 10 anos) 2ºA Quarta 09h25 10h10 Victor 

Futsal (06 a 10 anos) 3ºA Quarta 10h30 11h15 Victor 

 

NÚCLEO: Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Noé Azevedo 

ENDEREÇO: Rua São Cleto, 165 - Jardim Denise, São Paulo – SP 

MODALIDADE  DIAS DA SEMANA 
HORÁRIO PROFISSINAIS 

ENVOLVIDOS DE A 

Futsal ( 8 a 12 anos) Terça 9h 10h30 Pamella 

Escola de Esportes 

( 08 a 12 anos) 
Terça 10h30 12h Pamella 

Futsal (12 a 15 anos) Terça 14h 15h30 Pamella 

Escola de Esportes 

(12 a 15 anos) 
Terça 15h30 17h Pamella 

 

 

NÚCLEO: Escola Estadual Conselheiro Ruy Barbosa 

ENDEREÇO: Rua Prof. Antônio Castelar de Franceschi, 200 - Horto Florestal, São Paulo – SP 

MODALIDADE  DIAS DA SEMANA 
HORÁRIO PROFISSINAIS 

ENVOLVIDOS DE A 

Futsal 

(11 a 15 anos) 
Segunda 09h00 10h30 Mauricio 

Futsal 

(11 a 15 anos) 
Segunda 10h30 12h00 Mauricio 
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NÚCLEO: Escola Estadual Professor Izac Silvério 

ENDEREÇO: Rua Bitencourt da Silva, 218, Vila Albertina, São Paulo – SP 

MODALIDADE  DIAS DA SEMANA 
HORÁRIO PROFISSINAIS 

ENVOLVIDOS DE A 

Futsal (1º e 2º) T1 Segunda * até julho 08h 09h30 Victor 

Futsal (3º-4º-5º anos) T2 

Segunda * até julho
 
09h30
 
11h
 
Victor 

09h30 11h Victor 

Futsal (1º e 2º) T3 Quarta * até julho 08h 09h30 Victor 

Futsal (3º-4º-5º anos) Quarta * até julho 09h30 11h Victor 

Capoeira (08 a 17 anos) 
NED  

Terça e Quinta 08h 09h30 Caio 

Capoeira (3º-4º-5º) 
T2  

Terça 09h30 11h Caio 

Capoeira (3º-4º-5º) 
T3  

Terça 13h 14h30 Caio 

Capoeira  
(08 a 17 anos) - NED 

Terça e Quinta 14h30 16h Caio 

Capoeira (1º e 2º) T4 Quinta 09h30 11h Caio 

Capoeira (1º e 2º) T5 Quinta 13h 14h30 Caio 

 

NÚCLEO: Escola Estadual Professor Leônidas Paiva 

ENDEREÇO: Rua dos Mártires Armênios, 645, Barro Branco, São Paulo – SP 

MODALIDADE  DIAS DA SEMANA 
HORÁRIO PROFISSINAIS 

ENVOLVIDOS DE A 

Capoeira  

(15 a 18 anos) - 2ºA 
Terça 8h40 9h30 Flavio 

Capoeira 

 (15 a 18 anos) - 2ºB 
Terça 9h50 10h40 Flavio 

 

IMPACTO SOCIAL ALCANÇADO 

Com o trabalho de incentivo ao protagonismo, a partir das atividades oferecidas, os participantes 

estão mais atuantes na comunidade e fora dela. O impacto principal do Programa foi a ampliação das 

oportunidades de aprendizagens no Esporte e Lazer, experimentação esportiva e ampliação do 

universo cultural dos participantes e profissionais envolvidos. Além disso, observamos a inserção de 

temáticas importantes para a comunidade da Vila Albertina, como gênero e esporte, que, por 

exemplo, já é transversal a pelo menos três programas e projetos institucionais, fato que ampliou 

políticas de acesso a direitos e proteção social de grupos vulnerabilizados pela violência e a baixa 

renda. 
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RECURSOS FINANCEIROS APLICADOS  

 

Pessoa Jurídica: 21,30% Pessoa Física: 0% (*) Verbas Públicas: 78,70% 

 

(*) Lei de Incentivo Fiscal 

 

VISÃO/BALANÇO DO ANO 

De acordo com os resultados das metas previstas para o ano, podemos garantir que o Programa Jogo 

Aberto contribuiu com a missão organizacional.  Em relação as ações oferecidas, o Programa cumpriu 

plenamente com o objetivo proposto de contribuir com o desenvolvimento integral e a ampliação da 

cultura esportiva de crianças, adolescentes e jovens, por meio de práticas de Educação Integral, 

Esporte e Lazer na Vila Albertina, Zona Norte de São Paulo, em sua sede esportiva – NED Núcleo 

Esporte e Desenvolvimento e em 04 escolas estaduais e 03 escolas municipais. 

 

NOVIDADES/DESTAQUES DO ANO 

Em 2019, foi possível ampliarmos as formações esportivas para os profissionais, durante as reuniões 

mensais de equipe. Criamos também eventos temáticos para a rotina das ações do projeto de Lazer, e 

fizemos a inserção da modalidade de Judô em uma escola parceira. 

 

NÚMEROS 

ATENDIDOS 

DIRETOS 

(matriculados) 

ATENDIMENTOS 

(Às famílias e pessoas da comunidade; 

reuniões com famílias e serviço social) 

PARTICIPANTES 

(Em eventos e ações 

locais) 

ALCANCE 

INDIRETO 

(atendidos 

diretos x 3) 

1944 

Plantão social e acompanhamentos: 157 

Entrevistas familiares no momento da 

matrícula: 246 

Encaminhamentos sociais: 21 

Dia da Família: 225 

Encontro com famílias: 182 

Gol de Cidadania: 907 

1738 total 

886 Ruas de Lazer 

294 Caminhadas 

285 Festival de 

Modalidades 

258 Festival Jogo 

Aberto  

 

1723 total 

 

1944*3 

5832 total 
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══PROGRAMA DE JOVENS 
 

 
Gol de Cidadania 2019 – Especial 20 anos 

 

PÚBLICO ALVO 

Na Fundação Gol de Letra consideramos a atuação de jovens dentro da faixa de 14 a 29 anos, podendo 

em determinados cursos e oficinas seus participantes serem caracterizados como adolescentes, quando 

situados abaixo dos 18 anos. São jovens estudantes de escolas públicas, moradores da Vila Albertina. 

A Vila Albertina é um bairro em contexto de vulnerabilidade social, e está localizada no Distrito do 

Tremembé, Subprefeitura Jaçanã - Tremembé, na Zona Norte da capital paulista, onde a 

intersetorialidade das políticas também se configura como fundamental para o desenvolvimento do 

trabalho em rede. Isso auxilia no estabelecimento de canais efetivos de proteção social e defesa de 

direitos. A Fundação Gol de Letra colabora com esse desafio à medida que realiza ações que visam a 

proteção social de crianças e jovens com base nas orientações e dados do Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS, que organiza benefícios e serviços, incluindo provisões públicas, na garantia da vida, 

da justiça social e da dignidade humana. 

 

Fases da Vida Total 

Gênero Raça 

Feminino Masculino Branco 
Preto ou 

Pardo 
Amarelo Indígena 

Adolescentes 
 (12 a 17) 

155 76 79 54 84 3 1 

Jovens 
(18 a 29) 

71 47 24 22 29 0 0 
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Adultos 
(30 a 59) 

3 3 0 0 2 0 0 

TOTAL 229 126 104 76 115 3 1 

 

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA  

Missão: Promover a educação integral de crianças, adolescentes e jovens por meio de esporte, cultura 

e formação para o trabalho. 

Visão: Desenvolver e disseminar práticas que contribuam para a transformação social. 

Valores: dignidade, fraternidade, perseverança e solidariedade 

Os principais objetivos institucionais: 1) Ofertar Educação Integral – unindo educação e proteção social 

à criança, adolescente ou jovem, incluindo ações de empoderamento familiar e diálogo com questões 

relacionadas ao território; 2) Disseminar Tecnologia Social - compartilhar a experiência é uma forma de 

influenciar políticas públicas e estimular novas iniciativas sociais. 

Em uma esfera Nacional a Fundação Gol de Letra acredita na intersetorialidade das políticas públicas e 

nas parcerias com outros atores sociais do poder público local e da comunidade. Sua metodologia está 

fundamentada na proteção integral prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com foco 

no direito à educação, cultura, esporte e lazer, e é amparada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB). Sua estratégia de ação social tem como referência a Lei Orgânica de Assistência Social (Loas).  

Contribuir para a ampliação do repertório e a emancipação de adolescentes e jovens da comunidade da 

Vila Albertina. 

GRADE DE ATIVIDADES 

PRIMEIRO SEMESTRE  

 2a feira 3a feira 4a feira 5a feira 6ª feira Sábado 

M
A

N
H

Ã
 

 

DANÇA 

08h30 às 11h30 

CCA Mutirão  

   

Marcenaria 

8:30 às 11:30 

TA
R

D
E 

GRAFFITI e 

AUDIOVISUAL 

 

14h às 17h 

Escola Leônidas 

 

FORMAÇÃO DE 

MONITORES 

Escola Sócrates 

 

Programa Crescer  

14 às 18h 

Embracom 

AUDIOVISUAL 

14h às 17h 

Escola João 

Ramos 

 

GRAFFITI 

14h às 17h 

CCA Mutirão  

 

 

Programa Crescer  

14 às 18h 

Embracom 

 

Reunião 

Equipe 

14h às 17h 

EE Sócrates 

Brasileiro 

Marcenaria 

13:30 às 16:30 
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SEGUNDO SEMESTRE  

Panificação, 

Confeitaria e 

Chocolate 

14h às 18h 

SENAI Barra 

Funda 

Panificação, 

Confeitaria e 

Chocolate 

14h às 18h 

SENAI Barra Funda 

Panificação, 

Confeitaria e 

Chocolate 

14h às 18h 

SENAI Barra 

Funda 

 

Panificação, 

Confeitaria e 

Chocolate 

14h às 18h 

SENAI Barra Funda 

 

Panificação, 

Confeitaria e 

Chocolate 

14h às 18h 

SENAI Barra 

Funda  

 

N
O

IT
E 

TEATRO 

18h às 21h 

Escola Dr. 

Sócrates 

DANÇA e 

PERCUSSÃO 

18h às 21h 

Escola Dr. Sócrates 

 

AÇÕES CULTURAIS 

ABERTAS A 

COMUNIDADE 

TEATRO 

18h às 21h 

Escola Dr. 

Sócrates 

AUDIOVISUAL 

18h às 21h 

Escola Dr. Sócrates 

 

 

AÇÕES CULTURAIS 

ABERTAS A 

COMUNIDADE 

 

 

 2a feira 3a feira 4a feira 5a feira 6ª feira Sábado 

M
A

N
H

Ã
 

     

 

Marcenaria 

8:30 às 11:30 

TA
R

D
E 

GRAFFITI e 

AUDIOVISUAL 

 

14h às 17h 

Escola Leônidas 

 

FORMAÇÃO DE 

MONITORES 

Escola Sócrates 

 

DANÇA 

14h às 17h 

CCA Mutirão  

 

Programa Crescer  

14 às 18h 

Embracom 

AUDIOVISUAL 

14h às 17h 

Escola João 

Ramos 

 

GRAFFITI 

14h às 17h 

CCA Mutirão  

 

Programa Crescer  

14 às 18h 

Embracom 

 

DANÇA 

08h30 às 11h30 

Escola João Ramos 

 

Reunião 

Equipe 

14h às 17h 

EE Sócrates 

Brasileiro 

Marcenaria 

13:30 às 16:30 
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IMPACTO SOCIAL ALCANÇADO 

O Programa de Jovens minimiza quatro questões que afetam diretamente os jovens no território: a) 

ensino público precário; dificuldade de trabalho e renda; pouca inserção na vida comunitária/pública; 

ausência de espaços culturais e de expressão pessoal.   

Em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a agenda mundial adotada durante 

a Cúpula das Nações Unidas em setembro de 2015, composta por 17 objetivos para serem atingidos até 

2030, o Programa investe no Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e 

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. E dialoga de maneira 

intensa com a meta 4.7: 

• 4.7 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades 

necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação 

para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de 

gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade 

cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável. 

• As ações do programa contribuíram para a ampliação do repertório e a emancipação de 

adolescentes de jovens da comunidade da Vila Albertina, promovendo novas perspectivas de futuro. 

Foram encaminhados para participação em processos seletivos 37 jovens e 15 foram contratados. 

• A participação dos jovens e da comunidade nas ações de Arte e Cultura realizadas durante o 

ano também foi um importante resultado, foram 854 participantes ao longo do ano. 

 

RECURSOS FINANCEIROS APLICADOS  

 

Pessoa Jurídica: 14,41% Pessoa Física: 0% Verbas Públicas: 85,59% 

 
 
 

Panificação, 

Confeitaria e 

Chocolate 

14h às 18h 

SENAI Barra 

Funda 

Panificação, 

Confeitaria e 

Chocolate 

14h às 18h 

SENAI Barra Funda 

Panificação, 

Confeitaria e 

Chocolate 

14h às 18h 

SENAI Barra 

Funda 

 

Panificação, 

Confeitaria e 

Chocolate 

14h às 18h 

SENAI Barra Funda 

 

Panificação, 

Confeitaria e 

Chocolate 

14h às 18h 

SENAI Barra 

Funda  

 

N
O

IT
E 

TEATRO E 
LEITURA E 
ESCRITA 

18h às 21h 
 

18h às 21h 

Escola Dr. 

Sócrates 

DANÇA e 

PERCUSSÃO 

18h às 21h 

Escola Dr. Sócrates 

 

AÇÕES CULTURAIS 

ABERTAS A 

COMUNIDADE 

TEATRO 

18h às 21h 

Escola Dr. 

Sócrates 

AUDIOVISUAL 

18h às 21h 

Escola Dr. Sócrates 

 

 

AÇÕES CULTURAIS 

ABERTAS A 

COMUNIDADE 
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ARTICULAÇÃO COM A REDE PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

O Programa é desenvolvido em parceria com escolas públicas e possui articulação constante e efetiva. 

Existe também diálogo permanente com outros atores locais para efetivar suas ações de arte, cultura e 

formação para o trabalho. 

Em relação a rede de proteção social, as assistentes sociais da instituição são responsáveis pelo 

atendimento às famílias, com base na Política Nacional de Assistência Social. As principais ações com 

educadores e famílias foram: 

• Reuniões de entre educadores e assistente social, para ações conjuntas com jovens e famílias   

que demandaram de alguma atenção especial. 

• Encontros com as Famílias: encontros socioeducativos temáticos nos quais são discutidas 

questões de interesse dos participantes, relacionadas ao projeto ou a temas diversos como saúde 

emocional, violência, drogas, entre outros.  

• Plantão social: atendimento e acolhimento dos beneficiários do Programa de Jovens e seus 

familiares, de acordo com agenda da assistente social 

• Reuniões com famílias: encontros onde são discutidas questões relacionadas aos jovens e a 

convivência familiar. 

• Reunião com Diretoria Regional de Ensino do Estado de São Paulo, para articular novas 

parcerias com escolas da rede estadual que estão no território. 

• Ação de cidadania, com ofertas de diversos serviços para a comunidade, ação articulada com 

parceiros locais e órgãos públicos. 

 

VISÃO/BALANÇO DO ANO 

O Programa de Jovens teve um ano de muitas realizações, para além das oficinas realizadas para o 

público, tivemos ações culturais que promoveram o acesso a Cultura e despertou o interesse de jovens 

para buscarem mais conhecimento e formação técnica nessa área. 

No Eixo da Empregabilidade, foi possível, realizar parcerias que contribuíram para a formação do 

jovem, em relação ao primeiro emprego e também na inserção no mercado de trabalho. 

Consideramos que apesar dos números não serem tão expressivos, foi uma iniciativa que fortaleceu a 

missão da organização, os objetivos do programa e atendeu a uma demanda da juventude da Vila 

Albertina. Entendemos que essa iniciativa deverá continuar e que devemos investir esforços para que o 

Eixo Empregabilidade possa ser consolidado como uma oportunidade de formação e inserção dos jovens 

no mercado de trabalho, a partir de uma construção de Projeto de Vida. 

 

NOVIDADES/DESTAQUES DO ANO 

Por meio da tecnologia social da memória, do projeto “Todo lugar tem uma história para contar”, do 

Museu da Pessoa, garantiu aos participantes (de diferentes locais, perfis, trajetórias e organizações da 

zona norte) – incluindo os jovens monitores, do Programa de Jovens, da Fundação Gol de Letra – 

estímulos para construírem, organizarem e socializarem histórias, valorizando as experiências e os 

saberes de pessoas, de diferentes bairros na zona norte.  

Esse foi o desafio lançado pelo Museu da Pessoa e assumido pelos participantes, que originou numa 

exposição chamada “Zona Norte mostra suas Redes”, que ficou instalada na estação Santana do Metrô, 

durante os meses de dezembro 2019 e janeiro de 2020, com objetivo de disseminar a história da Zona 

Norte e as conexões entre os entrevistados. A exposição pretende circular por outras estações de metrô 

e outros espaços, também. 

O Museu da Pessoa é um museu virtual de histórias de vida, que visa garantir a oportunidade de toda 

pessoa registrar e compartilhar a sua trajetória. Sediado em São Paulo, o Museu realiza projetos de 

memória em empresas, sindicatos, associações, organizações não governamentais, escolas e 

comunidades, nas cinco regiões do país.  
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Com base nas técnicas de história oral, a equipe do Museu disseminou a metodologia para os 

participantes, contribuindo com os variados registros de narrativas pessoais, bem como a formação de 

agentes locais, que passaram a elaborar e realizar iniciativas de produção de memória por meio de 

registros escritos e de audiovisual. 

O curso foi útil e inspirador aos jovens monitores, renovando e enriquecendo o resgate da memória 

local, no caso o da zona norte, favorecendo com que os jovens conhecessem seu território e descobrissem 

personagens que fizeram história e que contribuíram para a formação social, cultural e política da região. 

O processo contribuiu para reforçar, também, a metodologia da Gol de Letra (aprender, conviver e 

multiplicar): tiveram contato e aprenderam a tecnologia social da memória; conviveram com diferentes 

profissionais favorecendo a troca de experiências e conhecimentos; e por fim puderam multiplicar suas 

experiências e conhecimentos adquiridos por meio da exposição realizada. 

 

NÚMEROS 

ATENDIDOS 
DIRETOS 

(matriculados) 

ATENDIMENTOS 
(Às famílias e pessoas da comunidade; 
reuniões com famílias e serviço social) 

PARTICIPANTES 
(Em eventos e ações locais) 

ALCANCE INDIRETO 
(atendidos diretos x 

3) 

229 687 845 3.451 

 
 

══ PROGRAMA COMUNIDADES 
 

 
Visita das Agentes Sociais ao SESC 24 de Maio 
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PÚBLICO ALVO  

GERAL 

 

• 590 Crianças, adolescentes e jovens 

• 20 Profissionais da Fundação Gol de Letra 

• 16 Professores das Escolas parceiras, localizadas na Vila Albertina 

 

POR NÚCLEO DE ATENDIMENTO 

 

• ESCOLA - 90 estudantes do Ensino Fundamental II da rede pública de ensino; Gênero 58% 

masculino/42% feminino, Raça 70% se declaram pardos ou negros/ 30% se declaram brancos. 

▪ 90 alunos (12 a 17 anos),  

- ESCOLA - 16 Professores das Escolas parceiras – Gênero: 03 masculinos/ 12 femininos, Raça: 10 

Branca/ 06 Negra, Escolaridade: 16 Ensino Superior, Fase da Vida: 16 Adulto. 

 

• GOL DE LETRA - 500 crianças e adolescentes atendidos pelos Programas da Fundação Gol de 

Letra; Gênero 56% masculino/44% feminino, Raça 70% se declaram pardos ou negros/ 30% se 

declaram brancos. 

▪ 280 alunos (0 a 11 anos)  

▪ 220 alunos (12 a 17 anos)  

 

• GOL DE LETRA - 20 profissionais da Gol de Letra -   Gênero: 11 masculinos/ 09 femininos, Raça: 

16 Branca/ 04 Negra, Escolaridade: 05 Cursando Ensino Superior/ 04 Ensino Médio / 11 Ensino 

Superior, Fase da vida: Jovem: 09 / 11 Adulto. 

 

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA  

 

Objetivo Geral: Contribuir com o desenvolvimento comunitário da Vila Albertina. 

O objetivo geral do Programa foi atingido conforme a descrição das atividades, metas e resultados 

descrito a seguir. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA 

 

Objetivos Específicos Resultados Obtidos 

Empoderar mulheres para que sejam 
agentes de transformação de suas 
realidades no âmbito pessoal e 
comunitário; 

10 Mulheres fortalecidas e autônomas, em processo de 
formação para multiplicarem conhecimentos e práticas 
adquiridos para suas famílias e comunidade. 

Garantir espaços de discussão sobre 
direitos sexuais, saúde sexual e vida 
reprodutiva para adolescentes, jovens e 
famílias; 

81% das meninas e meninos responderam que após as oficinas 
tem mais informações para tomar decisões sobre sua 
sexualidade. 72% das meninas com mais informação e 
conhecimento sobre seu corpo e seus direitos. 

Empoderar meninas para que sejam 
agentes de transformação de suas 
realidades e ampliar a participação das 
meninas nas atividades esportivas. 

Meninas com atitude de empoderamento durante a prática 
esportiva.  
45% de meninas participando nas atividades esportivas. 
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Articular ações sócio educativas voltadas 
ao desenvolvimento comunitário, 
promovidas pela Fundação Gol de Letra. 

12 ações sócio educativas realizadas para a comunidade. 

Ampliar o repertório dos profissionais das 
escolas públicas atendidas e da Fundação 
Gol de Letra sobre a temática; 

12 Encontros de capacitação nas temáticas de Gênero, 
Sexualidade e Prevenção para profissionais das escolas 
parceiras e da Gol de Letra; 

Despertar a atenção da comunidade da 
Vila Albertina para a temática da 
“igualdade de gênero”.  

1.833 pessoas nas ações abertas para comunidade 

 

GRADE DE ATIVIDADES 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado 

Formação de Jovens 
Monitores         ( 
mensal) 

Formação de 
Profissionais Gol 
de Letra               ( 
mensal) 

Reunião de 
Planejamento 
(quinz) 

Formação de 
Profissionais das 
Escolas Parceiras 
(bimensal) 

Formação da 
Equipe executora 
do projeto (mensal) 

 

 

 

 

 

Eventos de 
acordo 

com 
calendário 

da FGL 

 

Oficinas de Esporte e 
Gênero – 
Modalidade Skate ( 
quinz) 

Oficinas de 
Esporte e Gênero 
– Modalidade 
Futsal (quinz) 

Formação de 
Profissionais Gol 
de Letra              
( mensal) 

Formação 
Agentes Sociais 
(semanal) 

Supervisão de 
Equipe e 
Monitoramento 
(quinz) 

Oficinas de Esporte e 
Gênero – 
Modalidade Judô 
(quinz) 

Oficinas de 
Esporte e Gênero 
– Modalidade 
Capoeira (quinz) 

Formação das 
Agentes Sociais 
- Atividade 
prática juntos 
aos Programas e 
na comunidade 

Oficina de 
Sexualidade e 
Gênero na Escola 
(quinz) 

Oficina de 
Sexualidade e 
Gênero na 
Escola(quinz) 

Formação das 
Agentes Sociais - 
Atividade prática 
juntos aos 
Programas e na 
comunidade 

Formação 
Agentes Sociais 
(semanal) 

Oficinas de 
Esporte e 
Gênero – 
Modalidade 
Basquete             
(quinz) 

Oficinas de 
Esporte e Gênero 
– Modalidade 
Escola de 
Esportes (quinz) 

Formação das 
Agentes Sociais - 
Atividade prática 
juntos aos 
Programas e na 
comunidade 

 

IMPACTO SOCIAL ALCANÇADO 

O Programa Comunidades contribui com questões que afetam diretamente os moradores do território: 

ensino Como o objetivo do programa é contribuir com o desenvolvimento da comunidade, dessa forma 

entendemos que as ações que fortaleçam os vínculos comunitários são fundamentais para o território. 

As ações que possibilitam a discussão, sensibilização e troca de informações entre os atendidos 

diretamente vão impactar nas famílias e comunidade atendida pelo programa. 

 

O território da Vila Albertina reproduz as estatísticas brasileiras da violência de gênero, e as mulheres 

embora sejam a maioria da população local, ainda não conseguem usufruir de forma plena de seus 

direitos sociais.  

Trabalhar com essa temática em programas sociais significa, portanto, formar cidadãs que tenham 

ciência dos seus direitos, o que só contribui para a transformação da realidade de todas e todos. O 
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empoderamento de meninas e mulheres favorece a autonomia, garantindo-lhes o poder de decidir sobre 

seu trabalho, seu corpo, sua sexualidade e sua vida. Ao conhecer seus direitos, elas ganham oportunidade 

de escolha e segurança para que sejam quem quiserem ser. 

Os resultados obtidos a partir das ações do programa são: 

✓ Meninas e mulheres com mais conhecimentos sobre seus direitos; 

✓ Meninas e mulheres com mais conhecimentos sobre saúde sexual e reprodutiva; 

✓ Meninas e mulheres com mais autoconfiança e autoestima; 

✓ Meninas e mulheres com capacidade de planejar seus projetos de vida; 

✓ Meninos reconhecendo o direito das meninas na prática do esporte; 

✓ Meninos com mais conhecimento sobre Direitos das Mulheres; 

✓ Comunidade com mais conhecimento sobre Garantia de Direitos; 

 

RECURSOS FINANCEIROS APLICADOS  

Pessoa Jurídica: 99,67%  Pessoa Física: 0% Verbas Públicas: 0,33% 

 

 

ARTICULAÇÃO COM A REDE PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

A Fundação Gol de Letra acredita no trabalho em rede, portanto visa articular com os serviços sócio 

assistenciais, parceiros e com a comunidade ações que promovam o acesso a informações e serviços, 

favorecendo a autonomia e o protagonismo da comunidade. O trabalho realizado com a comunidade tem 

como referência a Política Nacional da Assistência Social, contribuindo com a inclusão social através 

do fortalecimento dos vínculos familiares, comunitários e sociais, pautado em ações que visam informar, 

formar e transformar as suas representações e práticas dos direitos de cidadania. 

 

Firmamos parcerias para a realização de projetos e ações com Escolas da rede pública de ensino, 

Unidade Básica de Saúde Local, Secretaria Regional de Saúde, Conselho Tutelar do distrito do 

Tremembé, Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Centro de Referência da Assistência Social-CRAS e Organizações 

Sociais Locais. 

 

VISÃO/BALANÇO DO ANO 

As ações realizadas tiveram o objetivo de oferecer para a comunidade informações de qualidade, 

contribuindo com o desenvolvimento local, através da formação das agentes sociais e das oficinas 

realizadas, fomentamos a mobilização das pessoas para a busca de direitos e do convívio social, de forma 

participativa e democrática.  

 

NOVIDADES/DESTAQUES DO ANO 

O destaque do ano foi o Gol de Cidadania, comemorativo dos 20 anos de atuação da Gol de Letra na 

Vila Albertina. O evento teve o caráter de oferta de serviços como as edições anteriores, porém com 

uma programação cultural, com apresentações das crianças e jovens atendidos pela organização. 

Mobilizamos parceiros para que importantes serviços fossem ofertados para a população local, como 

por exemplo: Orientações Jurídicas, Emissão de documentos de RG, CPF, Carteira de Trabalho, Ofertas 

de Emprego, Saúde, Cidadania e Lazer. Foram contabilizados 907 participantes! 
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NÚMEROS 

 

ATENDIDOS 

DIRETOS 

(matriculados) 

ATENDIMENTOS 

(Às famílias e pessoas da 

comunidade; reuniões com 

famílias e serviço social) 

PARTICIPANTES 

(Em eventos e ações locais) 

ALCANCE 

INDIRETO 

(atendidos diretos 

x 3) 

590 Crianças, 

adolescentes e jovens 

20 Profissionais da 

Fundação Gol de Letra 

16 Professores das 

Escolas parceiras, 

localizadas na Vila 

Albertina 

 

 

74 oficinas de sexualidade e 

prevenção para adolescentes e 

jovens nas escolas; 

 

162  Oficinas sobre Educação, 

Esporte e Gênero para educandos 

da Gol de Letra; 

 

12 capacitações em Gênero, 

Sexualidade e Prevenção para 

profissionais das escolas parceira 

e equipe Gol de Letra; 

 

80 encontros de formação para as 

Agentes Sociais; 

15 eventos abertos a 

comunidade, 1.833 pessoas da 

comunidade presentes, total de 

50 h  

03 Caminhada 

03 Ruas de Lazer 

05 Cine Esporte e Gênero 

04 Festival Feminino de Futsal  

01 Gol de Cidadania 

* As atividades para a  

comunidade são realizadas 

conjuntamente com outros 

programas da Gol de Letra  

1.878 

 

 
ATUAÇÃO EM 2019NO RIO DE JANEIRO 
Atendimento direto a crianças, adolescentes, jovens e adultos por meio dos programas: 

 

• Dois Toques 

• Jogo Aberto Caju 

• Juventude e Oportunidade 

• Comunidades. 

Ação mobilizadora: atuação por meio de ações de fortalecimento familiar, mobilização comunitária, 

formação de multiplicadores e atuação em rede (Programa Comunidade). 

Gestão do conhecimento: concretização da visão institucional, registrando e disseminando o 

conhecimento adquirido ao longo de sua história para outros contextos e territórios (projetos ligados à 

Área de Disseminação). 
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Fachada da Fundação Gol de Letra no Caju, Rio de Janeiro-RJ 

 

Rio de Janeiro – Bairro do Caju  

O bairro do Caju é localizado na zona portuária do Rio de Janeiro. Área de divisa do centro com a zona 

norte da cidade, o complexo é formado por doze comunidades, a saber: Parque Alegria, Parque Vitória, 

Vila dos Mexicanos, Parque Boa Esperança, Vila Clemente Ferreira, Ladeira dos Funcionários, Parque 

São Sebastião, Parque Conquista, Nossa Senhora da Penha, Quinta do Caju, Terra Abençoada e Vila 

dos Sonhos. 

 

A estrutura das comunidades comporta: 34 igrejas entre protestantes e católicas, 5 creches, 6 escolas 

públicas, 8 associações de moradores, 1 câmara comunitária, 1 unidade do Programa de Saúde da 

Família, focos de ações governamentais como bolsa escola e bolsa família, 1 posto da Polícia Militar, 2 

Quartéis das Forças Armadas, 1 quartel do Corpo de Bombeiros e cerca de 300 empresas privadas e 

iniciativas informais que vão desde estaleiros, transportadoras e distribuidoras a pequenos comerciantes 

locais.  

 

Segundo Censo IBGE 2010, residem no bairro 20.447 pessoas, e 1.022 foram identificados como 

analfabetos. A renda per capita é de R$ 478,00 (quatrocentos e setenta e oito reais), que aponta para uma 

baixa qualidade de vida.  

 

Dentre os principais desafios identificados estão: falta de drenagem e saneamento; pouca de iluminação 

pública; ausência de organização e controle de trânsito; escassez de ações ampliadas de lazer, cultura, 

meio ambiente e saúde; inexistência de ampliação da jornada escolar com ações de reforço para a 

aprendizagem.  

 

Trata-se de uma região pobre e violenta, historicamente dominada pelo tráfico de drogas. Em 2013, a 

comunidade do Caju passou pelo processo de pacificação promovido pelo Estado do Rio de Janeiro, 

deixando de ser controlada pelo tráfico e retornando à gerência do Estado.  
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A realidade desfavorável da população impele as crianças, adolescentes e jovens a entrar cada vez mais 

cedo no universo social adulto, negligenciando direitos básicos ao desenvolvimento integral destes 

indivíduos.  

Comunidade do Caju 
 

Diante deste quadro frágil, a Fundação Gol de Letra desenvolve ações socioeducativas visando 

promover a integração de grupos distintos e o desenvolvimento cultural e social do público beneficiado 

direta e indiretamente pelos programas no Caju, pois acreditamos que assim é possível buscar soluções 

que contribuam para o fortalecimento comunitário como um todo. 

 

Para facilitar a leitura e compreensão, os projetos desenvolvidos pela Fundação Gol de Letra em 2019 

no Rio de Janeiro foram separados por programa: 
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══PROGRAMA DOIS TOQUES 
 

 
Crianças lendo na Biblioteca Comunitária do Caju 

 

PÚBLICO ALVO 

Durante 2019 foram 941 atendidos, entre 6 e 18 anos, sendo que 12 jovens de 15 a 18 anos 

desenvolveram atividades  como monitores. As tabelas abaixo retratam o perfil do público beneficiário 

direto: 

 
DOIS TOQUES 

Fases da 
Vida 

 
Total 

Gênero Raça 

Feminin
o 

Masculino Branco Preto 
ou 

Pardo 

Amarelo Indígen
a 

Crianças 
( 0 a 11 
anos) 

660 308 
47% 

352 
53% 

225 
34% 

434 
65,5% 

N/a 1 
0,5% 

Adolescent
es 
 (12 a 17) 

269 111 
41% 

158 
59% 

98 
36% 

170 
63% 

N/a 1 
0,5% 

Jovens 
(18 a 29) 

12 6 
50% 

6 
50% 

4 
30% 

8 
70% 

N/a N/a 

Adultos 
(30 a 59) 

N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a 

Idosos 
(acima de 
60) 

N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a 
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TOTAL 
941 

      

FASES DA 
VIDA 

ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO SUPERIOR 

Cursand
o 

Incomplet
o 

Complet
o 

Cursan
do 

Incomple
to 

Comple
to 

Cursand
o 

Incomple
to 

Comple
to 

Crianças  
(0 a 11) 

100% 
       

 

Adolescent
es 

 (12 a 17) 

88% 
  

12% 
    

 

Jovens 
(18 a 29) 

   
100% 

    

 

Adultos 
(30 a 59) 

N/a N/a  N/a  N/a  N/a  N/a  N/a  N/a  
N/a  

Idosos 
(acima de 

60) 

N/a N/a  N/a  N/a  N/a  N/a  N/a  N/a  
N/a  

 

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA  

Contribuir para a educação integral de crianças, adolescentes e jovens por meio de aprendizagens 

esportivas e de convívio social, que inclusive envolvam suas famílias e outros atores, como escolas 

públicas e moradores das comunidades locais do bairro do Caju.  

 

GRADE DE ATIVIDADES 

Sede Gol de Letra 

 

Crianças 

TURMA MODALIDADE QTDE. ALUNOS/ BENEFICIÁRIOS DIAS DA SEMANA HORÁRIO 

DE A 

A letramento/quadra 25 Segundas, quartas e sextas feiras 08h 11h 

            

B quadra/letramento 25 Segundas, quartas e sextas feiras 08h 11h 

            

C letramento/quadra 25 Segundas, quartas e sextas feiras 14h 17h 

            

D quadra/letramento 25 Segundas, quartas e sextas feiras 14h 17h 

 

Adolescentes 

TURM
A 

MODALIDADE QTDE. ALUNOS/ 
BENEFICIÁRIOS 

DIAS DA 
SEMANA 

HORÁRIO 

DE A 

E quadra/letramento/ Muay Thai 25 Terças  feiras 7h3
0 

11h3
0 

E quadra/letramento/ Capoeira 25 quintas feiras 7h3
0 

11h3
0       

F Muay Thai/quadra/letramento 25 Terças  feiras 7h3
0 

11h3
0 

F Capoeira/quadra/letramento 25 quintas feiras 7h3
0 

11h3
0       
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G Letramento /  Muay Thai/ 
quadra 

25 Terças  feiras 7h3
0 

11h3
0 

G Letramento / Capoeira/ quadra 25 quintas feiras 7h3
0 

11h3
0       

H quadra/letramento/ Muay Thai 25 Terças  feiras 14h 17h3
0 

H quadra/letramento/Capoira 25 quintas feiras 14h 17h3
0       

I Muay Thai/quadra/letramento 25 Terças  feiras 14h 17h3
0 

I Capoeira/quadra/letramento 25 quintas feiras 14h 17h3
0       

J Letramento /  Muay Thai / 
quadra 

25 Terças  feiras 14h 17h3
0 

J Letramento / Capoeira / quadra 25 quintas feiras 14h 17h3
0 

 

Escola Municipal Marechal Esperidião Rosas 

TURMA MODALIDADE QTDE. ALUNOS/ BENEFICIÁRIOS DIAS DA SEMANA Horário 

De A 

1 Capoeira 40 Terças  feiras 07:30 08:20 

2 Capoeira 40 Terças  feiras 08:20 09:10 

3 Capoeira 40 Terças  feiras 09:10 10:00 

4 Capoeira 40 Terças  feiras 11:10 11:45       

5 Capoeira 40 Terças  feiras 13:00 13:50 

6 Capoeira 40 Terças  feiras 13:50 14:40 

7 Capoeira 40 Terças  feiras  14:40 15:50 

8 Capoeira 40 Terças  feiras 15:50 16:40 

9 Capoeira 40 Terças  feiras 16:40 17:00       

10 Muay Thai 40 Quintas feiras 13:00 13:50 

11 Muay Thai 40 Quintas feiras 13:50 14:40 

12 Muay Thai 40 Quintas feiras 15:50 16:40 

13 Muay Thai 35 Quintas feiras 16:40 17:00 

 

Escola Municipal Marechal Mascarenhas de Moraes 

TURMA MODALIDADE QTDE. ALUNOS/ BENEFICIÁRIOS DIAS DA SEMANA Horário 

De A 

1 Muay Thai 25 Segundas  feiras 14:30 15:30       

2 Muay Thai 25 Segundas  feiras 15:30 16:30 

 

CRAS XV de MAIO 

TURMA MODALIDADE QTDE. ALUNOS  
BENEFICIÁRIOS 

DIAS DA SEMANA Horário 

De A 

1 Capoeira 20 Segundas  feiras 14:30 15:30 

2 Capoeira 20 Segundas  feiras 15:30 16:30 
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Monitores 

TURMA  MODALIDADE QTDE. ALUNOS 
BENEFICIÁRIOS 

DIAS DA SEMANA Horário 

 De A 

Jovens Monitores  Atuação na rotina junto aos 
educadores de esporte 

6 4 dias por semana, 
se segunda a sexta 

feira de acordo com 
escala 

7h:30 11h30 

Jovens Monitores  Atuação na rotina junto aos 
educadores de apoio 

educacional 

6 4 dias por semana, 
se segunda a sexta 

feira de acordo com 
escala 

14h 17h30 

Jovens Monitores  Formação em temas transversais 12 sábado 8h 12h 

 

IMPACTO SOCIAL ALCANÇADO 

 

O trabalho desenvolvido pelo Programa Dois Toques visa o estímulo a uma vida saudável a partir da 

prática regular de atividade física e a promoção das habilidades de leitura e análise da realidade a partir 

da leitura e escrita, o impacto desta ação está centrada na garantia ao direito esporte, lazer na perspectiva 

da educação integral. Num território com múltiplas vulnerabilidades esta intervenção é essencial para a 

qualificação do desenvolvimento psicossocial e físico do público alvo.  

 

Em nossas ações visamos o incentivo ao protagonismo, assim percebemos que os participantes estão 

mais atuantes na comunidade e fora dela. O impacto principal do Programa foi a ampliação das 

oportunidades de aprendizagens no Esporte e Lazer, experimentação esportiva e ampliação do universo 

cultural dos participantes e profissionais envolvidos. Além disso, observamos a inserção de temáticas 

importantes para o bairro do Caju, como gênero e esporte, que, por exemplo, já é transversal em todos 

os programas e projetos institucionais, fato que ampliou políticas de acesso a direitos e proteção social 

de grupos vulnerabilizados pela violência e a baixa renda. 

 

O impacto do trabalho pode ser observado pelo resumo de nossos dados de atendimentos 

realizados em 2019: 

- 100% das vagas disponíveis no programa foram preenchidas 

- 929 participantes passaram pelo programa entre ativos e desligados;  

- 2.787 beneficiários indiretos foram impactados (929 participantes x 3 membros de cada família) 

- 10 reuniões de famílias realizadas, totalizando 593participantes nos encontros; 

- 882 pessoas participaram de eventos de mobilização comunitária; 

- 12 jovens monitores foram formados; 

- 514 alunos da escola municipal Marechal Esperidião Rosas e da escola Municipal Marechal 

Mascarenhas de Moraes foram beneficiados pela semana de integração com escolas; 

- 2.850 Atendimentos sociais foram realizados (matrículas, rematrículas, atendimentos individuais às 

famílias); 

-  5.019 atendimentos livres em biblioteca, ou seja, por demanda espontânea dos moradores locais; 

-7 Comunidades beneficiadas; 

- 3 Núcleos de atendimento estabelecidos fora da sede Gol de Letra 

- 27 parceiros locais mobilizados por meio do trabalho em rede; 

- 6 Locais de esporte seguros e equipados, disponibilizados 5 dias por semana em três turnos (manhã, 

tarde e noite) 

- 4 espaços de pesquisa, estudo e desenvolvimento da oralidade e da escrita; 
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- 5 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável1 abordados como tema transversal ao trabalho esportivo, 

a saber:  

 - 4. Educação de qualidade; 

 - 5. Igualdade de gênero 

 - 10. Redução das desigualdades 

 -12. Consumo e Produção Sustentáveis 

 - 16. Paz, Justiça e instituições eficazes 

 

RECURSOS FINANCEIROS APLICADOS  

Pessoa Jurídica: 15,46% Pessoa Física: 2,91% Verbas Públicas: 81,63% 

 

VISÃO/BALANÇO DO ANO 

Consideramos que o ano de 2019 foi importante pela conquista de mais um novo núcleo de 

atendimento em parceria com instituições públicas no bairro do Caju, utilizando o esporte como 

ferramenta de educação integral e disseminando a metodologia da Instituição nos espaços 

escolares.  

Aplicamos processo avaliativo integralmente, tanto na Sede quanto nas escolas atendidas, inclusive 

com uma revisão dos instrumentos de avaliação que nos permitiram uma melhor análise qualitativa 

do processo de aprendizagem dos alunos. 

Realizamos uma revisão da Política institucional de Proteção à infância, com a inclusão de um 

passo a passo de atendimento aos usuários que sofreram algum tipo de violência.  

Realizamos a primeira Corrida Gol de Letra em comemoração aos 20 anos da Fundação.   O evento 

foi realizado na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro e contou com a participação de alunos, 

familiares e equipe Gol de Letra; 

Ampliamos novos espaços de disseminação da nossa metodologia de trabalho com esporte 

educacional na Cidade de Arari, Maranhão, região Nordeste do Brasil. 

Investimos na semana de integração esportiva com a Escola Municipal Marechal Esperidião Rosas 

e com a Escola Municipal Marechal Mascarenhas de Moraes, o que estreitou nossos laços de 

parceria. Realizamos vários eventos literários, sobretudo, as bibliotecas itinerantes, fortalecendo 

laços com as comunidades e instituições locais. 

Enfrentamos novamente alguns períodos de instabilidade no território em função da retomada de 

ações violentas por parte do crime organizado e a saída das Unidades de Polícia Pacificadora, com 

isso, ficamos impossibilitados de trabalhar por 09 dias no ano de 2019. 

No que tange ao trabalho em rede, além do que já conseguimos mobilizar no território, foi muito 

positiva a mobilização a nível nacional sobre esporte e participação, o que amplia nossas 

possibilidades de qualificação do trabalho e partilha em redes de conhecimento 

 
1https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ 
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A manutenção de parcerias como, por exemplo, a Lei Federal de Incentivo ao Esporte foi crucial 

para nossa sustentabilidade financeira e para a manutenção das ações em curso. Além disso, 

contamos com outros parceiros que ofereceram seus serviços e experiências, e tal fato foi muito 

relevante na conquista das metas estabelecidas. 

Consideramos que a continuidade do programa é fundamental para que estes ganhos sejam 

desenvolvidos e transformados em políticas permanentes de atendimento às comunidades 

vulneráveis. 

NOVIDADES/DESTAQUES DO ANO 

• Criamos mais um núcleo de atendimento fora da sede Gol de Letra; 

• Aumentamos o número de atendimentos na biblioteca comunitária do Caju; 

• Realizamos festival pela Igualdade pela primeira vez na unidade; 

• Investimos fortemente na inserção do esporte na escola; 

• Realizamos uma revisão da Política institucional de Proteção à infância; 

• Realizamos a disseminação de nossa metodologia de trabalho com esporte educacional na Cidade 

de Arari, Maranhão, região Nordeste do Brasil 

 

══PROGRAMA JOGO ABERTO CAJU 
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PÚBLICO ALVO 

Durante 2019 foram 419 atendidos matriculados, sendo que um mesmo participante pode se inscrever 

em até duas modalidades. A faixa etária atendida foi de 6 a 18 anos, sendo que 6 jovens de 15 a 18 anos 

desenvolveram atividades como monitores.  

 

As tabelas abaixo retratam o perfil do público beneficiário direto: 

 
JOGO ABERTO 

Fases da Vida Total Gênero Raça 

Feminino Masculino Branco Preto ou 
Pardo 

Amarelo Indígena 

Crianças 
( 0 a 11 anos) 

169 78 
46% 

91 
54% 

61 
36,5% 

107 
63% 

N/a 1 
0,5% 

Adolescentes 
 (12 a 17) 

200 95 
48% 

105 
52% 

66 
33% 

130 
65% 

2 
1% 

2 
1% 

Jovens 
(18 a 29) 

7 2 
29% 

5 
71% 

1 
14% 

5 
72% 

1 
14% 

N/a 

Adultos 
(30 a 59) 

38  38 
100% 

0 6 
15% 

32 
85% 

N/a N/a 

Idosos 
(acima de 60) 

5 5 N/a N/a 5 
100% 

N/a N/a 

TOTAL 419 
      

 
Fases da 

Vida 
ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO SUPERIOR 

Cursand
o 

Incomple
to 

Complet
o 

Cursand
o 

Incomple
to 

Complet
o 

Cursand
o 

Incomple
to 

Complet
o 

Crianças  
(0 a 11) 

100% 
        

Adolescent
es 

 (12 a 17) 

90% 
  

10% 
     

Jovens 
(18 a 29) 

   
86% 

 
14% 

   

Adultos 
(30 a 59) 

 
60% 

  
10% 29% 

  
1% 

Idosos 
(acima de 

60) 

         

  

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA  

Contribuir para a educação integral de crianças, adolescentes e jovens, devidamente matriculados na 

rede pública de ensino, por meio de aprendizagens esportivas, educacionais e de convívio social.  

 

GRADE DE ATIVIDADES 

 

TURMA  MODALIDADE  
QTDE. ALUNOS/ 
BENEFICIÁRIOS 

DIAS DA SEMANA 
HORÁRIO 

DE A 

Turma 1 Tênis 10 Terças e quintas feiras 8:30 - 10:00 

Turma 2 Tênis 10 Terças e quintas feiras 10:00 - 11:30 
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Turma 3 Tênis 10 Terças e quintas feiras 14:00 - 15:30 

Turma 4 Tênis 10 Terças e quintas feiras 15:30 - 17:00 

Turma 5 Tênis 10 Terças e quintas feiras 17:30– 19:00 

Turma 6 Tênis 10 Terças e quintas feiras 19:00 - 20:30 

 

TURMA  MODALIDADE  
QTDE. ALUNOS/ 
BENEFICIÁRIOS 

DIAS DA SEMANA 
HORÁRIO 

DE A 

Turma 1 Tênis de Mesa 15 Terças e Quintas feiras 14:00 - 15:30 

Turma 2 Tênis de Mesa 15 Terças e Quintas feiras 15:30 - 17:00 

Turma 3 Tênis de Mesa 15 Terças e Quintas feiras 17:30 - 19:00 

Turma 4 Tênis de Mesa 15 Terças e Quintas feiras 19:00 às 20:30 

 

TURMA  MODALIDADE  
QTDE. ALUNOS/ 
BENEFICIÁRIOS 

DIAS DA SEMANA 
HORÁRIO 

DE A 

Turma 1 Futsal 20 Segundas e quartas feiras 17:10– 18:20 

Turma 2 Futsal 25 Segundas e quartas feiras 18:20 - 19:30 

Turma 3 Futsal 25 Segundas e quartas feiras 19:30 – 20:40 

 

TURMA  MODALIDADE  
QTDE. ALUNOS/ 
BENEFICIÁRIOS 

DIAS DA SEMANA 
HORÁRIO 

DE A 

Turma 1 Judô 15 Segundas e quartas feiras 8:00 - 9:30 

Turma 2 Judô 15 Segundas e quartas feiras 09:30 - 11:00 

Turma 3 Judô 15 Segundas e quartas feiras 14:00 - 15:30 

Turma 4 Judô 15 Segundas e quartas feiras 15:30 - 17:00 

 

TURMA  MODALIDADE  
QTDE. ALUNOS/ 
BENEFICIÁRIOS 

DIAS DA SEMANA 
HORÁRIO 

DE A 

Turma 1 Ginástica Rítmica  15 Terças e Quintas feiras 14:00 – 15:30 

Turma 2 Ginástica Rítmica  15 Terças e Quintas feiras 15:30 – 17:00 

Turma 3 Ginástica Rítmica  15 Terças e Quintas feiras 17:00– 18:30 

Turma 4 Ginástica Rítmica  15 Terças1 e Quintas feiras 18:30 -20:00 

 

TURMA  MODALIDADE 
QTDE. ALUNOS/ 
BENEFICIÁRIOS DIAS DA SEMANA 

HORÁRIO 

DE           A 

Turma 1 Ginástica  20 Segundas e quartas feiras 18 :00 – 19 :00 

Turma 2 Ginástica  20 Segundas e quartas feiras 19 :00 – 20 :00 

 

TURMA  MODALIDADE  
QTDE. 

DIAS DA SEMANA 
HORÁRIO 

DE A 

Jovens Monitores 
Atuação na rotina junto ao educador 

Tênis de Mesa 
1 Terças e Quintas feiras 

16:00 - 20:00 

Jovens Monitores 
Atuação na rotina junto ao educador 

Futsal 
1 Segundas e quartas feiras 16:30 - 20:30 

 
1 Às Terças as turmas funcionam mescladas das 17:00 às 18:30 e das 18:30 às 20:00 
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Jovens Monitores 
Atuação na rotina junto ao educador 

Judô 
1 Segundas e quartas feiras 8:00 - 12:00 

Jovens Monitores 
Atuação na rotina junto ao educador 

Judô 
1 Segundas e quartas feiras 14:00 - 18:00 

Jovens Monitores 
Atuação na rotina junto ao educador 

Ginastica Rítmica 
1  Terças e quintas feiras 16:00 - 20:00 

Jovens Monitores 
Atuação na rotina junto ao educador 

Tênis 
1 Terças e Quintas feiras 8:00 - 12:00 

Jovens Monitores 
Atuação na rotina junto ao educador 

Tênis 
1 Terças e Quintas feiras 14:00 - 18:00 

Jovens Monitores 
Atuação na rotina junto ao educador 

Tênis 
1 Terças e Quintas feiras 16:30 - 20:30 

 

IMPACTO SOCIAL ALCANÇADO 

 

O trabalho desenvolvido pelo Programa Jogo Aberto visa o estímulo a uma vida saudável a partir da 

prática regular de atividade física, o impacto desta ação está centrada na garantia ao direito esporte e 

lazer na perspectiva da educação integral. Num território com múltiplas vulnerabilidades esta 

intervenção é essencial para a qualificação do desenvolvimento psicossocial e físico do público alvo.  

 

Em nossas ações visamos o incentivo ao protagonismo, assim percebemos que os participantes estão 

mais atuantes na comunidade e fora dela. O impacto principal do Programa foi a ampliação das 

oportunidades de aprendizagens no Esporte e Lazer, experimentação esportiva e ampliação do universo 

cultural dos participantes e profissionais envolvidos. Além disso, observamos a inserção de temáticas 

importantes para o bairro do Caju, como gênero e esporte, que, por exemplo, já é transversal em todos 

os programas e projetos institucionais, fato que ampliou políticas de acesso a direitos e proteção social 

de grupos vulnerabilizados pela violência e a baixa renda. 

 

Com isso, em 2019 obtivemos os seguintes números de atendimento: 

- 106 % das vagas disponíveis no programa foram preenchidas 

- 419 participantes passaram pelo programa entre ativos e desligados; 

- 1.257 beneficiários indiretos foram impactados (419 participantes x 3 membros de cada família) 

- 11 reuniões de famílias realizadas, totalizando 587 participantes nos encontros; 

- 882 pessoas participaram de eventos de mobilização comunitária; 

- 8 jovens monitores foram formados; 

- 280 alunos da escola municipal Marechal Mascarenhas de Moraes foram beneficiados pela semana de 

integração com escolas; 

- 700 alunos da escola municipal Marechal Esperidião Rosas foram beneficiados pela semana de 

integração com as escolas; 

- 4.042 Atendimentos sociais foram realizados (matrículas, rematrículas, atendimentos individuais às 

famílias); 

-7 Comunidades beneficiadas; 

- 16 parceiros locais mobilizados por meio do trabalho em rede; 

- 6 Locais de esporte seguros e equipados, disponibilizados 5 dias por semana em três turnos (manhã, 

tarde e noite) 

- 4 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável1 abordados como tema transversal ao trabalho esportivo, 

a saber:  

 
1https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ 



Fundação Gol de Letra 

Demonstrações financeiras em  

31 de dezembro de 2019 e 2018 

 

 

42 

 

 

 - 4. Educação de qualidade; 

 - 5.  Igualdade de gênero; 

 -12. Consumo e Produção sustentáveis; 

 - 16. Paz, Justiça e instituições eficazes; 

 

RECURSOS FINANCEIROS APLICADOS  

Pessoa Jurídica: 42,64% Pessoa Física: 0,14% Verbas Públicas: 57,22% 

 

VISÃO/BALANÇO DO ANO 

Consideramos que 2019 foi um ano positivo no sentido de termos atingido as metas, e de termos 

conseguido ampliar as vagas no programa e a faixa etária beneficiada, o que amplia nossa 

abrangência no território. Além disso, mantivemos as ações de mobilização comunitária, tanto por 

meio das ações sociopedagógicas, quanto pelo trabalho em rede. 

Enfrentamos novamente alguns períodos de instabilidade no território em função da retomada de 

ações violentas por parte do crime organizado e da retração da política das Unidades de Polícia 

Pacificadora, com isso, ficamos impossibilitados de trabalhar por 10 dias no ano de 2019. 

Nas oficinas, o trabalho rendeu bons resultados e a integração com outras organizações sociais, 

como, por exemplo, o Instituto Reação e o Instituto Bola Pra Frente foram vitais para a 

diversificação da proposta educativa. 

No que tange ao trabalho em rede, além do que já conseguimos mobilizar no território, foi muito 

positiva a mobilização a nível nacional sobre esporte e participação, o que amplia nossas 

possibilidades de qualificação do trabalho e partilha em redes de conhecimento. 

Consideramos que a continuidade do programa é fundamental para que estes ganhos sejam 

desenvolvidos e transformados em políticas permanentes de atendimento às comunidades 

vulneráveis. 

A manutenção de parcerias como, por exemplo, a Lei Federal de Incentivo ao Esporte foi crucial 

para nossa sustentabilidade financeira e para a manutenção das ações em curso. Além disso, 

contamos com outros parceiros que ofereceram seus serviços e experiências, e tal fato foi muito 

relevante na conquista das metas estabelecidas. 

Por fim, mantivemos a equipe base do programa, e promovemos integrações constantes com a 

unidade São Paulo, o que dá confiabilidade e solidez à metodologia do Programa. 

 

NOVIDADES/DESTAQUES DO ANO 

- Mantivemos as vagas na modalidade de Tênis em número de 60; 

- Mantivemos a ginástica de adultos no programa; 

- Realizamos a semana de integração com as EM. Marechal Esperidião Rosas e Marechal    

  Mascarenhas de Moraes, ampliando a nossa articulação com as escolas municipais do território; 

- Ampliamos nossa participação em festivais externos e internos; 

- Continuamos trabalhando com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável como temas 

transversais ao esporte; 
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══PROGRAMA JUVENTUDE E OPORTUNIDADE 
 

 
Uma das aulas do programa Juventude e Oportunidade  

 

PÚBLICO ALVO  

Durante 2019 foram 285 jovens e adultos atendidos. A faixa etária atendida foi a partir dos 16 anos. As 

tabelas abaixo retratam o perfil do público beneficiário direto: 

 

JUVENTUDE E OPORTUNIDADE 

Fases da Vida Total Gênero Raça 

Feminino Masculino Branco Preto ou 
Pardo 

Amarelo Indígena Não 
declarar 

Crianças 
( 0 a 11 anos) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Adolescentes 
 (12 a 17) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Jovens 
(15 a 29) 

218 96 122 51 158 0 2 7 

Adultos 
(30 a 59) 

67 28 39 8 54 0 0 5 

Idosos 
(acima de 60) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

TOTAL 285 124 161 59 212 0 2 12 
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Fases da 
Vida 

ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO SUPERIOR 

Cursan
do 

Incompl
eto 

Comple
to 

Cursan
do 

Incompl
eto 

Complet
o 

Cursan
do 

Incompl
eto 

Comple
to 

Crianças  
(0 a 11) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Adolescent
es 

 (12 a 17) 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Jovens 
(18 a 29) 

6  
2,8% 

2  
0,9% 

5 
2,3% 

92 
42,2% 

27 
12,4% 

81 
37,1% 

0 
0% 

3 
1,4% 

2 
0,9% 

Adultos 
(30 a 59) 

4 
6% 

6 
9% 

2 
3% 

0 
0% 

4 
6% 

44 
65,6% 

0 
0% 

4 
6% 

3 
4,4% 

Idosos 
(acima de 

60) 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A 

 

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA  

Promover ações de formação técnica e qualificação profissional para jovens e adultos, com idade entre 

16 e 29 anos, prioritariamente moradores de comunidades populares do bairro do Caju e arredores, 

contribuindo para o desenvolvimento de habilidades pessoais, que promovam o reconhecimento da 

educação e do trabalho com meios de melhoria da qualidade de vida pessoal e comunitária. 

 

GRADE DE ATIVIDADES 

A grade de atividades do Programa é semestral e conta com módulos de trabalho para cada área 

de formação. As ações de qualificação profissional são realizadas a partir da parceria com o SENAI/RJ 

que é uma instituição de educação profissional reconhecida nacionalmente, dispondo de certificação 

oficial. Todas as atividades são gratuitas, propondo um alinhamento entre a política de assistência social 

e a política de educação profissional.  

As ações de educação básica são realizadas com a parceria do SESI/RJ – Unidade Cinelândia, 

garantindo a certificação oficial aos jovens e adultos beneficiados e o alinhamento entre a política de 

assistência social e a educação e por equipe Gol de Letra na preparação para o ENEM. Visando a oferta 

desses cursos aos jovens e adultos que devido a alguma questão social não puderam acessar a política 

de educação no momento adequado, conforme indicado na Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB 

9394/96 e àqueles que almejam a continuidade nos estudos e acesso ao Ensino Superior. 
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MODALIDADE TIPOS 

ALUNOS 

POR 

TURMA 

TURMAS 

POR ANO 

TOTAL DE 

ALUNOS 

CARGA 

HORÁRI

A 

DURAÇÃO / 

SEMESTRE 

HORÁRIO 

FUNCIONAMENT

O 

C
u

rs
o

s 
d

e
 q

u
al

if
ic

aç
ão

 

P
ro

fi
ss

io
n

al
 c

o
m

 p
ar

ce
ri

a 
Si

st
e

m
a 

FI
R

JA
N

 (
SE

N
A

I)
 

Eletricista 

Instalador 

Predial de 

Baixa Tensão 

25 2 50 248h 3 meses / 

2019.1  

Segunda a 

Sexta-feira, de 

8h as 12h 

Alimentador 

de linha de 

produção 

25 1 25 160h 2 meses / 

2019.1 e 2 

Segunda a 

Sexta-feira, de 

8h as 12h e de 

13h as 17h 

Assistente 

Administrativo 

25 1 25 160h 3 meses / 

2019.1 e 2 

Segunda a 

Sexta-feira, de 

8h as 12h e de 

13h as 17h 

Pintura 

Automotiva 

25 1 25 400h 4,5 meses / 

2019.1 

Segunda a 

Sexta-feira, de 

8h as 12h 

Funilaria 

Automotiva 

25 1 25 360h 4 meses / 

2019.1 

Segunda a 

Sexta-feira, de 

13h as 17h 

Assistente de 

Operações 

Logística 

Portuária 

25 1 25 160h 3 meses / 

2019.1 e 2 

Segunda a 

Sexta-feira, de 

8h as 12h e de 

13h as 17h 

Operador de 

Computador 

25 1 25 160h 2 meses / 

2019.1 e 2 

Segunda a 

Sexta-feira, de 

8h as 12h e de 

13h as 17h 

Eletricista de 

Automóveis 

25 1 25 Em 

definiç

ão 

2 meses / 

2019.2 

Em definição 

C
u

rs
o

s 
d

e
 

fo
rm

aç
ão

 

e
d

u
ca

ci
o

n
al

 

(P
ar

ce
ri

a 
SE

SI
) 

Ensino Médio 

supletivo 1 
25 1 25 1600h 

6 

meses 

Presencial: 

Segunda e 

Quarta-feira de 

17h30 as 21h30 

 

 
1 Este curso é semipresencial conforme estabelecido pela Reforma do Ensino Médio realizada 
em 2016 pelo Ministério da Educação e Cultura.  
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Pré-ENEM 30 1 30   

Presencial: 

Segunda a 

Sexta-feira, de 

17h30 as 21h30 

O
fi

ci
n

as
 d

e
 

Em
p

re
e

n
d

e
d

o
ri

sm
o

 

(P
ar

ce
ri

a 
SE

B
R

A
E)

 

Oficinas sobre 

Empreendedo

rismo 

15 4 601 3h Bimestral Quinta-feira  

9h as 12h 

TOTAL    340/ANO    

 

IMPACTO SOCIAL ALCANÇADO 

O Programa Juventude e Oportunidade desenvolve um trabalho atento para agir preventivamente e de 

forma comprometida para que todo Jovem e Adulto tenha o seu direito de aprender e concluir os estudos, 

além de ter no processo a ampliação das possibilidades de acesso ao ensino superior, profissionalização, 

acesso ao mercado de trabalho e/ou desenvolvimento de empreendimentos individuais ou coletivos. 

Pensar o programa em suas duas linhas de atuação, Educação e Qualificação Profissional faz-se 

fundamental na contemporaneidade. Visando a fuga da informalidade e a busca por trabalhos decentes 

(OIT) é extremamente importante a conclusão do Ensino Médio, o que nos chama a atenção para a 

importância da qualificação profissional objetivando ampliar as possibilidades de inserção no mercado 

de trabalho ou atividades empreendedoras e a não permanência no desemprego. Além disso, é preciso 

garantir meios para que a continuidade nos estudos seja possível, e que não se limite apenas ao término 

do Ensino Médio, mas seja ampliado para o Ensino Superior, fazendo-se fundamental a preparação para 

os vestibulares. 

Sendo 98% do público atendido morador do Caju, o programa atendeu um público majoritariamente 

jovem, de acordo com o Estatuto da Juventude, e feminino. A renda per capita das famílias atendidas 

foi de R$407,96. A renda familiar é um importante demarcador e nos chama a atenção para pensarmos 

a relação de desemprego, de informalidade, de trabalhos precários e flexíveis, que permeiam o cotidiano 

no público alvo. Contamos com 67% das famílias convivendo com menos de 1 Salário Mínimo e 

atuamos com 74% do público em situação de desemprego (nenhuma atividade laborativa ou nunca 

trabalharam). 

Assim, ao atendermos 340 jovens e adultos, dos quais de acordo com seus objetivos 20% acessaram a 

Universidade, 15% estão no mercado de trabalho e 66% tiveram a oportunidade de participar de um 

processo seletivo, 59% concluíram o Ensino Médio e 12% continuaram estudando em outra unidade, 

 
1 Consideramos apenas jovens e adultos que não eram participantes de cursos de qualificação 
profissional oferecidos pelo programa.  
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alcançamos nosso objetivo e possibilitamos novas perspectivas de vida e profissionalização aos sujeitos 

atendidos e seus familiares.  

A partir do estudo socioeconômico realizado pela equipe técnica do serviço social, observamos que em 

média atendemos famílias compostas de 4 pessoas, partindo de pressuposto que a qualificação, acesso 

a informação e educação impactam diretamente as relações sociais, culturais e econômica dos sujeitos 

atendidos pelo programa, temos um impacto de atendimento na matriz familiar de 1.020 pessoas.  

RECURSOS FINANCEIROS APLICADOS  

Pessoa Jurídica: 100% Pessoa Física: 0% Verbas Públicas: 0% 

 

VISÃO/BALANÇO DO ANO 

Em seu terceiro ano de atuação o Programa Juventude e Oportunidade, segue respondendo as 

expectativas de atendimento a jovens e adultos de comunidades populares do Caju. Numa estratégia de 

atendimento complexa de quatro eixos temáticos sendo, qualificação profissional, educação básica, 

empreendedorismo e atendimento sociopedagógico.  

 

No atendimento direcionado à qualificação profissional percebemos uma maior procura dos jovens para 

participação nos cursos, o que atende nossas perspectivas considerando a situação de desemprego e 

baixa escolarização da Juventude. Diante disso, foi desafiador para equipe mobilizar a construção de um 

espaço de aprendizagem, formação pessoal e cultural com a perspectiva de potencializar as chances de 

acesso ao mercado de trabalho, de forma qualificada. Para tanto, foi desenvolvida uma abordagem com 

a juventude pela perspectiva da complexidade dos processos culturais, auxiliando na maneira como os 

jovens estão reconstruindo as relações cotidianas. 

 

Os cursos de Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão, Funilaria e Pintura Automotiva representam 

socialmente áreas formativas estigmatizadas à participação das mulheres. Por isso a manutenção da meta 

de inserção de mulheres (20%) nos respectivos cursos é fundamental, dentro da perspectiva da equidade 

de gênero no mundo do trabalho. A partir disso tivemos um resultado superior ao esperado no período 

de matrículas, resultado possível na ação conjunta ao desenvolvimento de um marketing inclusivo de 

divulgação dos cursos. No período do curso, utilizou-se a estratégia de fortalecimento do espaço da sala 

de aula para um ambiente de inclusão seguro às mulheres, através do acesso a informação e formações 

em grupo para a temática de igualdade de gênero.  

 

Com relação a educação básica, infelizmente tivemos que encerrar o EJA de Ensino médio devido a 

corte de recursos financeiros das empresas parceiras para execução do programa. Contudo, conseguimos 

cumprir nosso compromisso ético político junto ao público alvo e todos os beneficiados pela ação 

tiveram a oportunidade de concluir essa etapa da educação básica retomada na relação com o programa.  

 

Com relação ao Pré-ENEM, segue sendo nosso maior desafio, contudo pelo segundo ano consecutivo 

temos resultados excelentes, que demonstram a importância dessa ação para o público jovem local, no 

que tange a sua mobilização e investimento no ensino superior como alternativa de superação ou 

minimização das vulnerabilidades sociais e econômicas vivenciadas pelo grupo atendido. Os resultados 

são consequência de um acompanhamento sociopedagógico contínuo e permanente.  

 

Em âmbito geral concluímos 2019, satisfeitos com os resultados observados, pois o programa manteve 

uma excelente relação com o público alvo, no que tange a resultados, acompanhamento e atendimento. 

Nossas estratégias foram fortalecidas na busca do reconhecimento do perfil e demandas do público alvo, 

sendo realizada pesquisa de impacto junto aos beneficiários de anos anteriores para confirmarmos a 
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efetivação de nossas estratégias sociopedagógicas, atualização do processo de acesso e atualização das 

estratégias de tutoria.  

 

NOVIDADES/DESTAQUES DO ANO 

O principal destaque do Programa em 2019, está na assunção do curso preparatório – PRÉ ENEM – 

como estratégia da Fundação Gol de Letra, sendo gerido e organizado por equipe própria atribuindo 

com mais assertividade o compromisso político dessa ação, no que tange a possibilidade de mobilizar 

jovens e adultos na compreensão da educação como estratégia social e econômica.  

Conseguimos ampliar o número de parceiros para garantir acesso à empregabilidade de jovens e adultos 

atendidos na qualificação profissional. O que possibilitou o cumprimento com maestria da meta de 

participação destes em processos seletivos, a partir da mediação da equipe Gol de Letra.  

Além disso, mobilizamos mais voluntários, em comparação a 2018, para realização de atividades 

socioculturais o que qualifica e potencializa a mobilização de novos parceiros para o programa.  

Uma outra conquista importante foi a manutenção da participação das mulheres nos cursos reconhecidos 

como masculinos. Este resultado demonstra que a estratégia de vinculação, proteção e promoção da 

equidade de gênero dentro do programa está consolidada em todos os aspectos do programa. E que 

podemos contribuir para a capilaridade de ações como estas no âmbito institucional e comunitário.  

 
 

══PROGRAMA COMUNIDADES 

 

Gol de Cidadania – Esporte, Direito e Diversidade no Caju 

PÚBLICO ALVO  

Durante 2019 foram 1.141 atendidos em ações diretas do programa, e 6.383 atendimentos de serviço 
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social realizados para participantes dos programas da unidade Rio de Janeiro, seus familiares e outros 

moradores do território 

 

O Projeto Comunidades é responsável pelo desenvolvimento de ações com foco nas famílias moradoras 

do bairro do Caju independente da vinculação institucional e também das ações que visam articulação 

interinstitucional. 

 

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA  

O Projeto Comunidades é responsável pelo desenvolvimento de ações com foco nas famílias moradoras 

do bairro do Caju independente da vinculação institucional e também das ações que visam articulação 

interinstitucional. 

 

GRADE DE ATIVIDADES 

O projeto não possui grade fixa de atividades, suas ações são agendadas em parceria com os demais 

programas e projetos da unidade. 

 

IMPACTO SOCIAL ALCANÇADO 

O projeto Comunidades atua na mobilização das famílias atendidas diretamente pelos programas 

desenvolvidos e dos moradores do bairro do Caju. Desenvolvendo ações que visam a efetivação de uma 

política de proteção social para além das atividades diretas ofertadas. Assim, nosso impacto é observado 

com maior envolvimento das famílias nos espaços institucionais, nos eventos comunitários e maior 

protagonismo na relação institucional.  

 

Percebemos nosso impacto a partir do reconhecimento da Fundação Gol de Letra como referência no 

território para a promoção do direito a assistência social, ao esporte, lazer e cultura.  

Cenário do bairro do Caju 

Para atender à demanda de trabalho educacional qualificado, a Fundação Gol de Letra ofereceu 

por meio do projeto comunidades as seguintes ações: 

- 2 Gols de Cidadania – 886 pessoas atendidas 

- 23 Reuniões de famílias – 1.405 participantes 

- Atendimentos sociais individuais – 4978 no ano de 2019 

- 1141 participantes diretos matriculados no ano de 2019 nos Programas Jogo Aberto e Dois Toques 

 

RECURSOS FINANCEIROS APLICADOS  

O Programa Comunidades é transversal aos demais programas da Fundação Gol de Letra e, por isso, 

não prevê financiamento exclusivo para seu desenvolvimento, suas atividades são financiadas com os 

recursos dos outros programas da instituição. 

 

ARTICULAÇÃO COM A REDE PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMAS 

Segue a listagem das principais articulações realizadas no ano de 2019, visando o cumprimento de 

nossas metas e a qualificação do atendimento ao público alvo:  

- CRAS XV de Maio; 

- Programa Saúde da Escola; 

- Casa São Luiz; 

- Vila Olímpica Mané Garrincha; 

- 7 Associações de moradores; 

- Igreja Batista do Parque Alegria; 

- Igreja Viva; 
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- Instituto de Doenças do Tórax UFRJ 

- Superintendência do Centro da Cidade do RJ  

- Storage S.A (Empresa atuante no porto) 

- Centro Municipal de Saúde Dr. Fernando Antônio Braga Lopes 

- Fundação Leão XIII 

- 4 Escolas públicas municipais locais 

- 2 Escolas públicas estaduais locais 

- GAP Projeto Renascer – ONG que atua em parceria com Forças Armadas presentes no bairro 

- Conselho Municipal de Assistência Social; 

- Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes  

- Conselho Tutelar Centro 

- 1ª Coordenadoria Regional de Educação  

- ONG Renovando Atitudes  

- ONG Arte Salva Vidas 

- SESC Santa Luzia 

- SENAI Tijuca 

- ONG Filtro de Luz 

- Instituto NISSAN  

- Yes Idiomas  

 

Neste ano fortalecemos nosso trabalho junto à Rede Intersetorial do Caju no que tange ao aumento das 

articulações com as instituições participantes para divulgação e disseminação das ações da Gol de Letra, 

além de contribuirmos para o compartilhamento de informações e serviços entre os participantes da 

Rede.  

 

Qualificamos nossa participação nos espaços deliberativos dos Conselhos de Direitos (Assistência 

Social e Criança e Adolescente) mantendo nossa participação nas Assembleias deliberativas e 

participando como membro efetivo do Conselho Municipal da Assistência Social.  

No que tange a nossa intervenção social no âmbito do território seguimos sendo referência para as 

instituições locais e extra territoriais que buscam contribuir para transformação da realidade do bairro.  

 

VISÃO/BALANÇO DO ANO 

Avaliamos que 2019 foi um ano de excelentes resultados, aumentamos nossos números de atendimentos 

em todas as ações base do projeto e logramos muito êxito nas mobilizações que realizamos. Nos 

mantivemos dentro do que prevê a política de assistência social brasileira e atendemos com qualidade a 

100% de nosso público alvo. 

 

NOVIDADES/DESTAQUES DO ANO 

Em 2019, participamos e promovemos as comemorações pelos 10 anos de trabalho e articulação da 

Rede Intersetorial do Caju. O evento envolveu diretamente 12 instituições locais e atendeu certa de 300 

pessoas numa ação social realizada coletivamente.  

 

Ressaltamos ainda o sucesso de público dos dois eventos Gols de Cidadania, pois nas duas edições 

realizadas superamos nossa meta de atendimento e serviços, e ainda conseguimos a mobilização de 30 

voluntários para apoio e organização dos eventos.  

 

NÚMEROS 
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ATENDIDOS 

DIRETOS 

(matriculados) 

ATENDIMENTOS 

(Às famílias e pessoas da comunidade; 

reuniões com famílias e serviço social) 

PARTICIPANTES 

(Em eventos e ações locais) 

ALCANCE INDIRETO 

(atendidos diretos x 

3) 

1.141 pessoas 6.383 pessoas 1506 pessoas 3.423 pessoas 

 
 

     ══INTERCÂMBIO BRASIL - FRANÇA 

 
Atividade de ecoturismo no Rancho Ranieri 

O Intercâmbio Brasil-França é realizado pela Fundação Gol de Letra desde 2002.  

O objetivo do intercâmbio realizado entre a Fundação Gol de Letra (Brasil) e Sport dans la Ville 

(França) se resume em quatro pilares: troca cultural - integração - processos de reflexão - troca 

pedagógica. Em 2019, foram beneficiados direta e indiretamente 14 adolescentes e 8 educadores da 

instituição com participação nas programações nas sedes em São Paulo e Rio de Janeiro. Tal 

programação consistiu em: conhecimento dos territórios onde a Gol de Letra atua (Vila Albertina e 

Caju), além de integração com educandos e monitores nos programas institucionais e turismo pelas 

cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Em julho do mesmo ano, 4 adolescentes e 2 educadores 

acompanhantes participaram da viagem para a França e no evento alusivo a Copa do Mundo de Futebol 

Feminino realizado pela FIFA Foundation com programação voltada ao futebol como ferramenta de 

transformação social." 

Público Alvo do Programa: Jovens dos programas da Fundação Gol de Letra São Paulo e Rio de 

Janeiro e da Organização Social francesa Sport dans La Ville. 
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Recursos Financeiros Utilizados no Programa: R$ 84.872,08 

 

 
 

2 Base de preparação 
 

a.Declaração de conformidade 
A apresentação das demonstrações contábeis de 31/Dez./2019 e 31/Dez./2018 foram preparadas de 

acordo com as normas contábeis brasileiras, considerando a atual legislação societária brasileira, as 

Normas Brasileiras de Contabilidade, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, os 

pronunciamentos, as interpretações e as orientações emitidos pelo CPC e homologadas pelos órgãos 

competentes e estando em conformidade com as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) 

emitidas pelo InternationalAccounting Standards Board(IASB). 

 

Como se trata de uma Entidade sem fins lucrativos, as demonstrações contábeis foram preparadas, 

principalmente, de acordo com a ITG 2002 – Entidades sem finalidade de lucros, aprovada pela 

Resolução nº 1.409, de 21 de setembro de 2012, que estabelece critérios e procedimentos específicos de 

avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações 

contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem 

finalidade de lucros. 

 

b.Base de mensuração 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção pelos 

instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado.  

 
 

c.Moeda funcional e moeda de apresentação 
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Fundação. Todas 

as informações financeiras são apresentadas em Real, exceto quando indicado de outra forma. 
 

d.Uso de estimativas e julgamentos 
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas CPC exige que a Administração 

faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores 

reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas 

estimativas. 

 

Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis 

são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros 

afetados. 

 

As informações sobre incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de 

resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referente 

às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações 

financeiras estão incluídas nas seguintes notas explicativas:  
 

•Nota 3 (d) - determinação da vida útil do ativo imobilizado;  

•Nota 9- provisão para contingências. 
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O resultado das transações e informações quando da efetiva realização podem divergir dessas 

estimativas. 

 
 

3 Principais práticas contábeis 
As práticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos 

os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras. 
 

a.Transação em moeda estrangeira 
Transações em moeda estrangeira são convertidas para moeda funcional da Fundação pelas taxas de 

câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas 

estrangeiras na data de apresentação são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio apurada 

naquela data. 

 

b.Instrumentos financeiros 
 

Ativos financeiros não derivativos 
A Fundação reconhece os empréstimos e recebíveis inicialmente na data em que foram originados.Todos 

os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Fundação se 

torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A Fundação tem seus ativos e passivos 

financeiros não derivativos registrados pelo valor justo por meio do resultado. 

 

Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial 

quando, somente quando, a Fundação tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção 

de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.  

 

A Fundação classifica os ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ativos financeiros 

registrados pelo valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. 

 

Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado  
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como 

mantido para negociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos 

financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se a Fundação gerencia tais 

investimentos e toma decisões de compra e venda baseada em seus valores justos de acordo com a gestão 

de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Fundação. Os custos da transação, após o 

reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados 

pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses 

ativos são reconhecidas no resultado do exercício.  
 

Empréstimos e recebíveis 

 
Recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado 

ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de 

transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os recebíveis são medidos pelo custo amortizado 

através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável.  

Os empréstimos e recebíveis abrangem outras contas a receber e depósito judicial. 
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Caixa e equivalente de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento 

original de três meses ou menos a partir da data da contratação. Os recursos financeiros que a Fundação 

possui, mas que estão vinculados a projetos são apresentados na rubrica de recursos de projetos. 
 

Passivos financeiros não derivativos 
A Fundação reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em que 

são originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de 

negociação na qual a Fundação se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A 

Fundação baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou 

vencida. 

 

A Fundação tem o seguinte passivo financeiro não derivativo: outras contas a pagar.  

 

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos 

de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo 

custo amortizado através do método dos juros efetivos. 
 

Instrumentos financeiros derivativos 
Não houve operações com instrumentos financeiros derivativos durante o exercício de 2019 e 2018, 

incluindo operações de hedge. 
 

c.Apuração do resultado do exercício e reconhecimento de receitas de doações 
 

Apuração do resultado do exercício 
O resultado do exercício é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de 

exercício. O resultado do exercício de 2019 será incorporado ao patrimônio líquido em conformidade 

com as exigências legais e estatutárias uma vez que o superávit será aplicado integralmente no território 

nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.  
 

Reconhecimento de recursos recebidos com Termos de Fomentos, Contratos e Outras 

Formas de Assistência Governamental e doações. 
 

Os recursos recebidos com termos de fomentos, contratos ou outras formas de assistência social e 

doações são registrados na receita quando atendidas as condições contratuais estabelecidas sobre a 

Entidade e no momento em que as despesas correspondentes incorrem, conforme atendimento a 

Resolução nº. 1.305 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC que aprovou a NBC TG 07 – 

Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002. 

Os recursos recebidos dos Termos de Fomentos, cujas condições estabelecidas nos contratos não foram 

ainda atendidas ou cujas despesas correspondentes ainda não incorreram, são transferidas para contrato 

de gestão no passivo, e o seu reconhecimento na receita no resultado do exercício ocorre na proporção 

em que as despesas correspondentes incorrem. 

 

Os valores recebidos e empregados nos Projetos originados de Termos de Fomentos estabelecidos com 

Secretaria Especial do Esporte, Secretaria Especial de Cultura, FUMCAD, CONDECA e Projetos 

originados de contratos com terceiros, recursos vinculados, são registrados da seguinte forma: 
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•Recebimento dos recursos: Quando ocorre o recebimento de recursos é reconhecido o débito de caixa 

e equivalentes de caixa (na rubrica “recursos de projetos”) e o crédito de projetos a incorrer no passivo 

circulante. 

•Consumo como despesa: Quando ocorrem os gastos dos contratos de gestão e dos recursos 

incentivados, são reconhecidas as despesas correspondentes, sendo as despesas reconhecidas em 

contrapartida ao crédito de caixa e equivalentes de caixa e, nesse mesmo momento, as receitas são 

reconhecidas em contrapartida ao débito do passivo de projetos a incorrer. 
 

d.Ativo imobilizado 
 

A Entidade adota a prática do "custo atribuído" (deemedcost) desde 1º de janeiro de 2019, conforme opção prevista 

na Resolução CFC no 1.409/12, e detalhada nos parágrafos 20 a 29 da ICPC 10 - "Interpretação sobre a Aplicação 

Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para Investimento dos Pronunciamentos Técnicos CPCs 27, 28, 37 e 

43", para registro do saldo inicial do ativo imobilizado na adoção inicial do CPC 27 - "Ativo Imobilizado e da 

ICPC 10". 

 

 

Reconhecimento e mensuração 
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de 

depreciação acumulada e perda de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando 

necessárias. 

 

O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.O custo de ativos 

construídos pela própria Fundação inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros 

custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejam capazes de operar da 

forma pretendida pela Fundação.  
 

Depreciação 
Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida 

útil estimada de cada componente. 

 

Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis 

para uso. 

 

As taxas equivalentes a vida útil média estimada dos ativos, de acordo com Laudo de Reavaliação 

Patrimonial  para o exercício corrente e período comparativo são as seguintes: 

 

 
 

 

Vida Útil Taxa de 

(Meses) Depreciação

Mensal (%)

Equipamentos de Áudio e Video 120 0,8333

Máquinas e Equipamentos 144 0,6944

Computadores e Periféricos 60 1,6667

Móveis e Utensílios 180 0,5555

Veículos 84 1,1905

Benfeitorias em Propriedades de Terceiros 240 a 360 0,4167 a 0,2778

Contas Contábeis Sugeridas
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Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de 

exercício financeiro e eventuais ajustes serão reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. 
 

e.Ativos intangíveis 
Os ativos intangíveis compreendem os ativos adquiridos de terceiros, sendo mensurados pelo custo total 

de aquisição menos a amortização e são amortizados usando-se método linear com vida útil estimada de 

5 anos. 

 

f.Redução ao valor recuperável 
 

Ativos financeiros 
A Fundação avalia os ativos do imobilizado e intangível quando há evidência objetiva de que tenha 

ocorrido perda no seu valor recuperável. 

A Administração da Fundação não identificou qualquer evidência que justificasse a necessidade de 

provisão. 
 

g.Provisões e passivos circulantes e não circulantes 
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Fundação possui uma obrigação legal ou 

constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido 

para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco 

envolvido. 

 

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis 

acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data 

do balanço patrimonial. 
 

h.Receitas e despesas financeiras 
As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre aplicações financeiras. A receita 

de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos.  

 

As despesas financeiras abrangem, basicamente, as tarifas bancárias cobradas pelas instituições 

financeiras. 
 

i.Ativo circulante e não circulante  
Os ativos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis 

acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data 

do balanço patrimonial. 

 

j.Receitas com trabalhos voluntários  
Em 02/09/2015 o Conselho Federal de Contabilidade publicou a revisão da Interpretação Técnica Geral 

(ITG) 2002 – Entidade sem finalidade de lucros, norma que regulamenta a contabilidade das entidades 

do Terceiro Setor. Dentre as alterações realizadas na ITG 2002 encontra-se a que estabelece que o 

trabalho dos integrantes da administração das entidades deve ser incluído como trabalho voluntário. 

Desta forma, a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do 

voluntariado, que é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento uma 

importante participação em várias ações realizadas pela entidade. A Entidade possui trabalho voluntário 

dos dirigentes estatutários.  
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Para o cálculo da remuneração que seria devida, a Entidade toma por base o tempo dedicado à atividade 

por cada um. Para o ano de 2019 tomou por base o valor médio dos honorários praticados no mercado, 

multiplicado pelo número de horas chegou-se ao montante devido no mês 
 

 

 

k.Gerenciamento de risco financeiro 
 

Estrutura do gerenciamento de risco 
As políticas de gerenciamento de risco da Fundação são estabelecidas para identificar e analisar os riscos 

enfrentados, para definir limites e controles de riscos apropriados, e para monitorar riscos e aderência 

aos limites. As políticas e sistemas de gerenciamento de riscos são revisados freqüentemente para refletir 

mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Fundação. 

 

A Fundação apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros: 
 

•Risco de liquidez 

•Risco de mercado 

•Risco de taxa de juros 
 

A Fundação apresenta informações sobre a exposição a cada um dos riscos supramencionados, os 

objetivos da Fundação, políticas e processos para manutenção e gerenciamento de risco na Nota 

Explicativa n° 13. 
 

4 Caixa e equivalentes de caixa e recursos relacionadas a projetos 

 

 
 
As aplicações financeiras, em 2019 e 2018 referem-se, substancialmente, a certificados de depósitos 

bancários e fundos de renda fixa e são remunerados às taxas que variam entre 80% a 95% Certificado 

de Depósito Interbancário - CDI (80% a 95% CDI 2014). 

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante 

conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. 
 

Do montante total aplicado financeiramente, R$ 8.928.565 (R$ 6.974.651 em 2018) referem-se a 

recursos que poderão ser utilizados exclusivamente nos projetos a incorrer, conforme mencionado na 

nota explicativa n° 7. 

  

2019 2018

Caixa 9.627 3.114

Banco conta movimento 48.077 73.342

Aplicações financeiras 10.351.170 8.181.076

10.408.874 8.257.532

Caixa e equivalentes de caixa 1.480.310 1.282.881

Recursos de projetos 8.928.565 6.974.651



Fundação Gol de Letra 

Demonstrações financeiras em  

31 de dezembro de 2019 e 2018 

 

 

58 

 

 

5 Imobilizado  
 

Movimentação de 2019 
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Movimentação de 2018 

 
 

 

 
 
 

(a)As benfeitorias em imóveis de terceiros estão suportadas (i) por termo de permissão de uso (sede em 

São Paulo), (ii) por contrato de comodato (unidade de Cajú no Rio de Janeiro),e (iii) por termo de 

cooperação e parceria (quadra em São Paulo). Dessa forma, para os contratos de permissão de uso por 

prazo indeterminado, a Fundação vem adotando como critério de amortização o prazo de vida útil dos 

bens, e para os contratos de uso com prazo determinado, a Fundação adota o critério de amortização das 

benfeitorias pelo prazo remanescente do contrato. 

 

 

5.1 Ajuste de Avaliação Patrimonial  
 

 
             Adoção do custo atribuído (deemedcost) 

 
Com base na adoção da Resolução no 1.409/12, a Entidade adotou em 1o de janeiro de 2019, o valor justo 
como custo atribuído e revisão da vida útil econômica dos bens do ativo imobilizado, por meio de laudo 
de avaliação emitido por especialistas. 
 
O ajuste do custo atribuído contabilizado em 31 de janeiro de 2019, no montante R$ 1.978.438, teve 
como contrapartida a rubrica "Ajuste de avaliação patrimonial", no patrimônio líquido, sendo a sua 
realização pela depreciação, baixa ou venda do imobilizado. 

 

 

 

Custo
Depreciação 

Acumulada
Líquido Líquido

2018 2017

Imóveis 1.800.000           -                      1.800.000           1.800.000       

Benfeiroria em imóveis de terceiros 3.358.541           1.675.863-           1.682.677           1.874.512       

Móveis e Utensilios 758.119              508.683-              249.436              282.341          

Computadores e Periféricos 403.070              330.083-              72.987                80.190            

Instalações 56.824                56.824-                -                      -                  

Fotografias e Videos 1.781                  611-                     1.170                  1.526              

Equipamentos Eletrônicos 522                     192-                     331                     435                 

Veículos 46.900                39.923-                6.977                  12.957            

Ferramentas e Pertences 10.610                10.610-                -                      0                     

Livros 75.857                31.821-                44.035                47.070            

Maquinas e equipamentos 459.295              448.423-              10.872                -                  

6.971.518 (3.103.033) 3.868.485 4.099.031

2018

Custo 2.017

Adição por 

compra

Adição por 

doações Baixa Saldo Final

Imóveis            1.800.000                         -                           -                        -              1.800.000 

Benfeiroria em imóveis de terceiros            3.289.692                 68.849                         -                        -              3.358.541 

Maquinas e Equipamentos               447.556                 11.740               459.295 

Móveis e Utensilios               751.515                   6.603                         -                        -                 758.118 

Computadores e Periféricos               367.198                 35.872                         -                        -                 403.070 

Instalações                 56.824                         -                           -                        -                   56.824 

Fotografias e Videos                   1.781                         -                           -                        -                     1.781 

Equipamentos Eletrônicos                      522                         -                           -                        -                        522 

Veículos                 46.900                         -                           -                        -                   46.900 

Ferramentas e Pertences                 10.610                         -                           -                        -                   10.610 

Livros                 75.857                         -                           -                        -                   75.857 

           6.848.454               123.063                         -                         -            6.971.518 
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6 Salários, férias e encargos sociais 

  2019  2018 

Férias e encargos sócias              275.156              256.011  

Previdência social                      -                        -    

Salários a pagar                      -                   2.213  

FGTS a pagar                      -                      238  

PIS sobre a folha de salários a pagar                      -                        34  

Outros                 2.433                    198  

            277.589            258.694  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundação Gol de Letra 

Demonstrações financeiras em  

31 de dezembro de 2019 e 2018 

 

 

61 

 

 

7 Projetos a incorrer                                                                                                                                     
 Saldos em 

31/12/2018 

Valores 

recebidos / 

repasses

Captação de 

recursos
Rendimento Transferencias transferência Devolução Consumo

Saldos em 

31/12/2019

C. CONTÁBIL PROJETO D C

10115 SP E RJ - INTERCÂMBIO SDLV
422.152                       -                       3.386               -                     -                    -                   -                  -                  (330.471) 95.066                

101249 RJ - JA-JA CAJU LACOSTE-LACOSTE
197.619                       651.958              8.387               -                     -                    -                   -                  4.252              (530.830) 331.386              

101532 RJ - JO-LEGADO OLIMPICO-NISSAN
347.958                       -                       9.444               -                     -                    -                   -                  2.926              (360.327) 0                          

101427 SP - MANCHESTER - GOL PELA IGUALDADE 3
2.695                            -                       42                     -                     -                    -                   -                  -                  (2.737) -                       

102032 RJ - JOGOS DO MUNDO - LAUREUS 2018
5.255                            -                       284                  1.417                 12.280              -                   -                  220                 (16.622) -                       

102130 SP - JOVENS - ARTE URBANA SHPAISMAN 2
12.693                         -                       266                  -                     -                    -                   -                  -                  (12.959) -                       

102253 SP - JOVENS - ARTE BETINA 1
4.801                            -                       4                       -                     -                    -                   -                  -                  (4.805) -                       

102520 SP-TRT GOL P.IGUALDADE ESPORTE E GÊNERO 2
255.876                       -                       5.455               -                     -                    -                   -                  (6.968) (240.410) 13.952                

102946 RJ |JO-JEF-ENGIE
-                                425.603              3.261               -                     -                    -                   -                  -                  (176.748) 252.116              

102954 SP - JO-AUR3-2019-SHPAISMAN
-                                20.000                378                  -                     1.417                -                   -                  -                  (12.984) 8.811                   

102970 RJ - JOGOS DO MUNDO - LAUREUS 2019
-                                164.254              1.087               -                     -                    -                   -                  -                  (165.247) 93                        

103039 SP -  FIFA - JOGO INTEGRADO
-                                158.321              596                  -                     -                    -                   -                  -                  (144.397) 14.520                

103080 SP - ESPORTE E GENERO - RIOT GAMES
-                                162.421              311                  -                     -                    -                   -                  (1.292) (161.236) 204                      

103098 SP - VISA CAUSAS
-                                120.000              5                       -                     -                    -                   -                  (6.400) (103.161) 10.444                

103110 SP - GOL EM TRES TEMPOS - MANCHESTER
-                                303.496              923                  -                     -                    -                   -                  (2.760) (297.048) 4.611                   

103136 RJ - LEGADO OLIMPICO NISSAN 2019
-                                513.887              2.683               -                     -                    -                   -                  (4.485) (479.178) 32.907                

103322 SP | EX-PC-EMBRACON
-                                7.959                   -                   -                     -                    -                   -                  -                  (7.959) -                       

103349 SP - JOVENNS - FORMAR - LEROY
-                                39.820                377                  -                     -                    -                   -                  -                  (31.270) 8.927                   

103411 SP | JA -FAJI - EMBAIXADA DA FRANÇA
-                                33.500                29                     -                     -                    -                   -                  -                  (27.666) 5.863                   

103632 SP - GOL P. IGUALDADE ESPORTE E GENERO 3
-                                357.614              329                  -                     -                    -                   -                  -                  (139.318) 218.625              

103969 SP | EX -GL4R - CEPEMA
-                                79.814                -                   -                     -                    -                   -                  -                  -                       79.814                

31192 SP - V ALBERTINA ESPORTE E EDUCAÇÃO
484.712                       -                       10.345             -                     -                    -                   -                  -                  -                       495.057              

100382 SP - JOGO ABERTO NA VILA 5
890.301                       -                       8.026               -                     -                    -                   -                  1.116              (899.443) -                       

100390 RJ - DT-CEE4-MESP
129                               -                       -                   -                     -                    -                   -                  -                  -                       129                      

100404 RJ - JA-JAC2-MESP
109.568                       -                       1.327               -                     -                    -                   -                  -                  (110.895) -                       

100820 RJ - DT-FURNAS 2018
-                                -                       -                   -                     -                    -                   -                  1.650              (1.650) -                       

100862 SP - LAZER NA VILA 2
372.038                       -                       3.738               -                     -                    -                   -                  (5.985) (354.254) 15.537                

101400 RJ - JA-JAC3-MESP
813.460                       -                       20.361             -                     -                    -                   -                  -                  (604.486) 229.335              

101419 RJ - DT-CEE5-MESP
463.187                       -                       7.303               -                     -                    -                   -                  -                  (470.490) -                       

102229 SP - JA - NA VILA 6 - MESP
1.106.651                    510.054              69.956             -                     -                    -                   -                  (2.009) (519.890) 1.164.762           

102237 RJ - CEE6 - CAJU ESPORTE E EDUC 6
1.572.056                    103.417              58.951             -                     -                    -                   -                  -                  (619.801) 1.114.623           

103381 RJ - TRANSFORMAR OLHARES - INCENTIVO
-                                150.000              220                  -                     -                    -                   -                  -                  (150.006) 214                      

103420 RJ - JA-JAC4-MESP
-                                703.812              7.954               -                     -                    -                   -                  -                  -                       711.766              

103772 RJ - JA- DT CEE7-MESP
-                                1.545.000           670                  -                     -                    -                   -                  -                  -                       1.545.670           

103780 SP - JA-NA VILA 7-MESP
-                                1.928.680           759                  -                     -                    -                   -                  -                  -                       1.929.439           

103799 SP - LAZER NA VILA 3
-                                799.500              108                  -                     -                    -                   -                  -                  -                       799.608              

10161 RJ - GOL DE LETRINHAS
6.213                            -                       -                   -                     -                    -                   -                  -                  -                       6.213                   

10162 SP - JOVENS - ARTE BETINA 2
122.025                       80.000                5.989               -                     -                    -                   -                  -                  -                       208.015              

90 SP - CULTURA E EMPREG.-JUVENTUDE 046/2011
61.254                         -                       80                     -                     -                    -                   -                  -                  -                       61.334                

10128 SP - CENAS DE CRIANCA
6.020                            -                       8                       -                     -                    -                   -                  -                  -                       6.028                   

674 SP - PROJETO VIDA
17.386                         -                       23                     -                     -                    -                   -                  -                  -                       17.409                

101990 SP - EDUCAÇÃO INTEGRAL E ESPORTE
12.355                         52.853                289                  -                     -                    -                   -                  2.568              (68.065) -                       

100471 SP - JUVENTUDE CONDECA - ARTES E FATOS
-                                -                       -                   -                     -                    -                   -                  1.170              (1.170) -                       

100480 SP - COMUNIDADES  COND.-SEXUALIDA EM AÇÃO
-                                -                       -                   -                     -                    -                   -                  2.011              (2.011) -                       

103217 SP - JOVENS  -  ARTE E IDENTIDADE
-                                695.275              5.025               -                     -                    -                   -                  (12.976) (467.484) 219.839              

102547 RJ - ISS -  BIBLIOTECA COMUNITARIA DO CAJU 1
24.747                         -                       288                  12.280               -                    12.280             -                  -                  (25.035) -                       

103659 RJ - ISS - BIBLIOTECA COMUNITARIA DO CAJU 2
-                                127.542              668                  -                     -                    -                   -                  -                  (99.713) 28.497                

-                       

TOTAL
7.311.152                    9.734.780           -              239.334           13.697               13.697              -                   -                  (26.963) (7.639.767) 

9.630.816           SALDO PROJETO A EXECUTAR

Acerto de 

Projeto
Imobilizações
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Os projetos a incorrer representam as obrigações que a Fundação possui na realização dos respectivos 

projetos em função dos recursos financeiros (parciais ou totais) já terem sido recebidos. A baixa do 

passivo ocorre a medida em que são empregados os recursos recebidos na execução dos projetos. De 

acordo com a Lei Rouanet, Lei de Incentivo ao Esporte, Lei de Incentivo Estadual CONDECA e Lei 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Prefeitura da Cidade de São Paulo 

(FUMCAD) e Lei do ISS no Município do Rio de Janeiro/RJ, caso haja sobra de caixa ao término 

dos projetos, os recursos disponíveis devem ser devolvidos pela proponente à União, Estados e 

Municípios. 

 

Lei nº 8.313/91 - Lei Rouanet 
A Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991 - Lei Rouanet - dispõe sobre o Programa Nacional de Apoio 

à Cultura – PRONAC, editada para incentivar determinados seguintes artísticos-culturais... Nos termos 

da mencionada Lei, a pessoa jurídica poderá considerar como despesa operacional (dedutível para fins 

de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL), os valores destinados, a título de doação 

ou patrocínio, a projetos devidamente aprovados pelo Ministério da Cultura. As pessoas físicas também 

poderão deduzir do Imposto de Renda devido na Declaração de Ajuste Anual relativa ao ano-calendário 

em que foram realizadas as doações e os patrocínios. 

 

Lei de Incentivo ao Esporte n.º 11.438/06 
O Presidente da República por meio do Decreto n.º6.180, de 03 de Agosto de 2007 regulamenta a Lei 

n.º 11.438, de 29 de dezembro de 2006, que trata dos incentivos e benefícios para fomentar as atividades 

de caráter desportivo, decreta que a partir do ano-calendário de 2007 até o ano-calendário de 2022, 

inclusive, poderão ser deduzidos do imposto de renda devido, apurado na declaração de ajuste anual 

pelas pessoas físicas ou em cada período de apuração, trimestral ou anual, pela pessoa jurídica tributada 

com base no lucro real os valores despendidos a título de patrocínio ou doação, no apoio direto a 

projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo Ministério do Esporte. 

 

Lei de Incentivo Estadual CONDECA 
No Estado de São Paulo, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONDECA-

SP) foi criado a partir da Lei Estadual nº 8074, de 1992. Sua regulamentação deu-se pelos Decretos 

Estaduais nº 39059/1994 e 39104/1994. 

 

Lei Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Prefeitura da Cidade 

de São Paulo (FUMCAD) n.º 8.069/90 
O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Prefeitura da Cidade de São Paulo, 

criado pela Lei Municipal 11.247, através da conscientização da utilização da renúncia fiscal do Imposto 

de Renda, busca beneficiar entidades com projetos que apóiem crianças e adolescentes (através de 

doações via lei número 8.069, de 13/07/90 do FUMCAD). 

 

Lei do Imposto Sobre Serviços – ISS no Município do Rio de Janeiro nº 5553/2013 

A Lei do ISS autoriza o benefício fiscal do Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza em 

benefício à realização de projetos culturais no Município do Rio de Janeiro. A Lei nº 5553/2013 

foi regulamentada pelo Decreto nº 37.0331/13 e alterado pelo Decreto nº 41.998/2016. 
 

O Imposto de Renda, é a principal fonte de captação de recursos do FUMCAD da Cidade de São Paulo, 

e sua utilização não traz ônus à quem contribui. 

Esta iniciativa, cujos benefícios para a sociedade são extremamente significativos, está alinhada com a 

crescente importância do papel que os indivíduos podem exercer como agentes ativos do 

desenvolvimento das comunidades e na construção de uma cidadania responsável e produtiva. 
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8 Outras contas (Passivo não circulante) 
Doação condicional recebida de Maria Carlota Carvalho Gomes e Affonso Augusto Guidão Gomes, 

dos apartamentos 501 e 502 situados na Rua Jornalista Orlando Dantas, 16, na capital do estado do Rio 

de Janeiro, avaliados pelo valor total de R$ 1.800.000, reservado o usufruto vitalício sobre os imóveis 

supramencionados, conforme escritura de doação com reserva de usufruto gravada com a cláusula de 

impenhorabilidade nº 3343, folhas 79, do 7º ofício de notas do Rio de Janeiro. 

 

9 Receitas Diferidas 
Trata-se de bens e serviços recebidos como doação e doações em dinheiro para a construção do ginásio 

de esporte no Rio de Janeiro, que está sendo reconhecido no resultado no prazo do contrato de 

comodato/locação: 

 
 

10 Partes relacionadas 
Os principais saldos de passivos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 bem como as transações que 

influenciaram o superávit ou o déficit do exercício, relativas a operações com partes relacionadas, estão 

resumidos como segue: 
 

Receitas por doações 

 

  2019  2018 

Gol de letra França  226.770  238.560 

 

 

A Fundação, com base em informações de seus assessores jurídicos e análise das demandas judiciais 

pendentes, não constituiu provisão por não existir processos avaliados pelos assessores jurídicos como 

sendo de risco possível. 
 

11 Provisão para contingências 
A Fundação reconhece a provisão para riscos civis e trabalhistas quando seus assessores jurídicos 

consideram como provável o risco de perda de demandas judiciais e administrativas, que acarretarão 

em desembolso de recursos que possam ser mensurados com razoável nível de segurança.  

Com base em informações de seus assessores jurídicos, a Fundação não constituiu provisão por não 

existir processos avaliados como sendo de risco possível, como também não há processos avaliados 

como de risco provavél para serem divulgados. 

 

 

 2019 2018

GL Events Empreend Imobiliarios S/A 427.348              510.062

Fundation D Entreprise Oxylane 192.958              230.306

Association Gol de Letra France 90.470                107.980

The Resorce Foundation 11.251                13.428

Home Center Nacional S/A 6.986                  8.337

Imobilizado recebido em doações 23.753                27.634

Imobilizado de projetos 45.590                111.892

798.356 1.009.640
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12 Patrimônio líquido 
As rendas geradas pela Fundação Gol de Letra são empregadas integralmente nos seus objetivos sociais 

comentados na nota explicativa nº 1. 

 

Em caso de extinção da Fundação, que se dará somente com aprovação de 2/3 dos membros do 

Conselho Curador, os bens patrimoniais serão destinados a outra fundação sem fins lucrativos e de 

natureza semelhante, registrada no CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social, sob aprovação 

do Ministério Público. 

 

13 Instrumentos financeiros 
A Fundação opera apenas com instrumentos financeiros não-derivativos que incluem aplicações 

financeiras e outros recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, assim como contas a pagar e outras 

dívidas, cujos valores são representativos aos respectivos valores de mercado. A Fundação não possui 

políticas ou estratégias específicas para gerenciamento dos instrumentos financeiros visto que a 

Administração entende que não existe risco significativo de perdas associados a esses instrumentos. A 

Fundação não efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de 

risco. 

 

Valor justo 
 

Os valores contábeis constantes no balanço patrimonial, quando comparados com os valores que 

poderiam ser obtidos na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência destes, com o valor 

presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mercado, se aproximam, 

substancialmente, de seus correspondentes valores de mercado.  

 

Instrumentos financeiros derivativos 
A Fundação não detém instrumentos financeiros derivativos para proteger riscos relativos à variação 

cambial. 

 

O CPC 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração estabelece uma hierarquia de 

três níveis para o valor justo, a qual prioriza as informações quando da mensuração do valor justo pela 

Entidade, para maximizar o uso de informações observáveis e minimizar o uso de informações não 

observáveis. O CPC 38 descreve os três níveis de informações que devem ser utilizadas mensuração ao 

valor justo: 
 

•Nível 1 - Preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou passivos; 

•Nível 2 - Outras informações disponíveis, exceto aquelas do Nível 1, onde os preços cotados (não 

ajustados) são para ativos e passivos similares, em mercados não ativos, ou outras informações que 

estão disponíveis e que podem ser utilizadas de forma indireta (derivados dos preços). 

•Nível 3 - Informações indisponíveis em função de pequena ou nenhuma atividade de mercado e que são 

significantes para definição do valor justo dos ativos e passivos. 

 

Os processos de mensuração do valor justo dos instrumentos financeiros da Fundação estão 

classificados como Nível 2. 
 

Em função das características e forma de operação bem como a posição patrimonial e financeira em 

31 de dezembro de 2019, a Fundação está sujeita aos fatores de: 
 

 



Fundação Gol de Letra 

Demonstrações financeiras em  

31 de dezembro de 2019 e 2018 

 

 

65 

 

 

Risco de liquidez 

Risco de liquidez é o risco em que a Fundação irá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações 

associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro 

ativo financeiro. A abordagem da Fundação na administração de liquidez é de garantir, o máximo 

possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob 

condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação 

da Fundação. 

 

Risco de mercado  
Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de câmbio e taxas 

de juros têm nos ganhos da Fundação, no valor de suas participações em instrumentos financeiros. Essas 

oscilações de preços e taxas podem provocar alterações nas receitas e nos custos da Fundação. O 

objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de 

mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno.  

 

Risco de taxa de juros 

Com relação às taxas de juros, visando à mitigação desse tipo de risco, a Fundação centraliza seus 

investimentos em operações com taxas de rentabilidade que acompanham a variação do CDI em 

certificado de deposito interbancário e fundos renda fixa. Nas taxas de câmbio o risco também é 

mitigado uma vez que a Fundação não possui caixa e aplicações financeiras em moeda estrangeira.  

  



Fundação Gol de Letra 

Demonstrações financeiras em  

31 de dezembro de 2019 e 2018 

 

 

66 

 

 

 

14 Receitas de projetos - doações vinculadas 
 

 
 

  

Receita Rendimentos Total Receita Rendimentos Total 

de projetos  Financeiros de projetos  Financeiros

Projetos - Recursos Privados

SP - DIVERSIDADE AQUARELA - UNILEVER -                          -                    -                    100                    -                      100                     

SP E RJ - INTERCÂMBIO SDLV 330.471              3.386                 333.858            149.040             5.395                  154.435              

RJ | JA-JA BARREIRA DO VASCO-LACOSTE -                          -                    -                    60.077               493                     60.570                

SP - FOOTBALL FOR HOPE 2016 -                          -                    -                    671                    7                         678                     

SP - CONSTRUTOR FORMAR - LEROY -                          -                    -                    543                    -                      543                     

SP - FOOTBALL FOR HOPE 2017 -                          -                    -                    252                    6                         258                     

SP - ESPORTE É ALIMENTO -                          -                    -                    63.652               202                     63.854                

SP - JOVENS - ARTE URBANA SHPAISMAN -                          -                    -                    11.257               231                     11.488                

RJ | JA-JA CAJU LACOSTE-LACOSTE 531.313              8.387                 539.700            509.796             14.278                524.074              

RJ | EXTRAS RJ-SPORT 4 RIO-LAUREUS -                          -                    -                    14.308               -                      14.308                

RJ | JO-LEGADO OLIMPICO-NISSAN 360.327              9.444                 369.770            1.335.788          32.430                1.368.218           

SP - MANCHESTER - GOL PELA IGUALDADE 2 -                          -                    -                    979                    5                         983                     

SP - TRT GOL P.IGUALDADE ESPORTE E GÊNERO -                          -                    -                    156.287             3.938                  160.225              

SP - MANCHESTER - GOL PELA IGUALDADE 3 2.737                  42                      2.780                156.451             996                     157.446              

RJ - JOGOS DO MUNDO - LAUREUS 2018 18.039                284                    18.323              147.139             1.354                  148.494              

SP - JEU OUVERT SOCIETE -                          -                    -                    139.986             651                     140.637              

SP - JOVENS - ARTE URBANA SHPAISMAN 2 12.959                266                    13.225              11.555               206                     11.761                

SP - JOVENS - ARTE BETINA 1 4.805                  4                        4.808                65.199               1                         65.200                

SP-TRT GOL P.IGUALDADE ESPORTE E GÊNERO 2 240.410              5.455                 245.865            49.624               1.200                  50.824                

RJ | DT-FURNAS 2018 -                          -                    -                    2.959                 33                       2.991                  

RJ - JOGOS DO MUNDO - LAUREUS -                          -                    -                    1.627-                 -                      1.627-                  

RJ |JO-JEF-ENGIE 176.748              3.261                 180.008            -                     -                      -                     

SP - JO-AUR3-2019-SHPAISMAN 12.984                378                    13.363              -                     -                      -                     

RJ - JOGOS DO MUNDO - LAUREUS 2019 165.247              1.087                 166.334            -                     -                      -                     

SP -  FIFA - JOGO INTEGRADO 144.397              596                    144.993            -                     -                      -                     

SP - ESPORTE E GENERO - RIOT GAMES 161.236              311                    161.547            -                     -                      -                     

SP - VISA CAUSAS 103.161              5                        103.166            -                     -                      -                     

SP - GOL EM TRES TEMPOS - MANCHESTER 297.048              923                    297.971            -                     -                      -                     

RJ - LEGADO OLIMPICO NISSAN 2019 479.178              2.683                 481.861            -                     -                      -                     

SP | EX-PC-EMBRACON 7.959                  -                    7.959                -                     -                      -                     

SP - JOVENNS - FORMAR - LEROY 31.270                377                    31.646              -                     -                      -                     

SP | JA -FAJI - EMBAIXADA DA FRANÇA 27.666                29                      27.695              -                     -                      -                     

SP - GOL P. IGUALDADE ESPORTE E GENERO 3 139.318              329                    139.647            -                     -                      -                     

SP | EX -GL4R - CEPEMA -                          -                    -                    -                     -                      -                     

Projetos -  Leis de Inc ao Esporte -                          -                    

SP - V ALBERTINA ESPORTE E EDUCAÇÃO -                          10.345               10.345              -                     11.210                11.210                

SP | JOGO ABERTO NA VILA 4 -                          -                    -                    52.453               159                     52.612                

SP | JOGO ABERTO NA VILA 5 899.443              8.026                 907.469            1.229.035          35.370                1.264.405           

RJ - DT-CEE4-MESP -                          -                    -                    341.283             4.150                  345.433              

RJ - JA-JAC2-MESP 110.895              1.327                 112.223            525.160             16.283                541.443              

RJ - DT-FURNAS 2018 1.650                  -                    -                      

SP - LAZER NA VILA 2 354.254              3.738                 357.992            441.454             13.513                454.967              

RJ - JA-JAC3-MESP 604.486              20.361               624.847            13                      26.797                26.810                

RJ - DT-CEE5-MESP 470.490              7.303                 477.792            923.951             37.010                960.961              

SP - JA - NA VILA 6 - MESP 519.890              69.956               589.846            -                     783                     783                     

RJ - CEE6 - CAJU ESPORTE E EDUC 6 619.801              58.951               678.751            -                     1.056                  1.056                  

RJ - TRANSFORMAR OLHARES - INCENTIVO 150.006              220                    150.226            

RJ - JA-JAC4-MESP -                          7.954                 7.954                

RJ - JA- DT CEE7-MESP -                          670                    670                   

SP - JA-NA VILA 7-MESP -                          759                    759                   

SP - LAZER NA VILA 3 -                          108                    108                   

Projetos -  Leis de Inc a Cultura -                          -                    

RJ | GOL DE LETRINHAS -                          -                    -                      

SP - JOVENS - PLANO ANUAL LEI ROUANET -                          5.989                 5.989                -                     25                       25                       

Fundo Mun. Criançae do Adolescente (FUMCAD) -                          -                    

SP - EDUCAÇÃO INTEGRAL E ESPORTE 67.839                289                    68.128              169.199             2.263                  171.462              

SP - CULTURA E EMPREG.-JUVENTUDE 046/2011 -                          80                      80                     

SP - CENAS DE CRIANCA -                          8                        8                       

SP - PROJETO VIDA -                          23                      23                     

Condeca - Cons Esta Dir Criança e Adolescente -                          -                    

SP - JUVENTUDE CONDECA - ARTES E FATOS 1.170                  -                    1.170                32.150               361                     32.511                

SP - COMUNIDADES  COND.-SEXUALIDA EM AÇÃO 2.011                  -                    2.011                35.977               -                      35.977                

SP - JOVENS  -  ARTE E IDENTIDADE 467.484              5.025                 472.509            

Projeto - Lei de Inc Municipal -                          -                    

RJ - ISS -  BIBLIOTECA COMUNITARIA DO CAJU 1 12.756                288                    13.044              96.274               750                     97.024                

RJ - ISS - BIBLIOTECA COMUNITARIA DO CAJU 2 99.713                668                    100.382            

7.629.162           239.334            7.866.846         6.720.985          211.156              6.932.140           

2019 2018
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15 Doações livres 

 

 
 
Doações recebidas “sem restrições”, em dinheiro, produtos ou serviços, de empresas e pessoas físicas. 

 

16 Despesas gerais e administrativas 
 

 
 

17 Renúncia Fiscal 

 
Em atendimento ao item 27, letra “c” da ITG 2002 (R1) - entidade sem finalidade de lucros, a Entidade 

apresenta a seguir a relação dos tributos objetos da renúncia fiscal para os exercícios findos em 31 de 

dezembro de 2019 e 2018: 

 

•IRPJ (Imposto de renda da Pessoa Jurídica) 

•CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) 

•INSS Cota Patronal Previdenciária 

•ISSQN (Imposto sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza) 

•COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) sobre as receitas próprias 

 

 
 

 

2019 2018

Campanha de mobilização 166.503              492.011             

Contribuições 824.856              302.743             

Gol de letra França 226.770              238.560             

Recursos Internacionais 226.191              285.238             

Torneio gol de letra 30.000                408.635             

Programa nota fiscal paulista (SEFAZ/SP) 369.520              190.206             

1.843.840 1.917.391

Projetos com 

restrições

Projetos sem 

restrições

Gerais e 

administrativas

 Projetos com 

restrições 

 Projetos sem 

restrições 

 Gerais e 

administrativas 

Pessoal, encargos e benefícios 4.529.496           328.132             347.338             3.847.651          288.699              633.322              

Serviços contratados 1.043.756           98.472               22.483               807.434             17.066                187.602              

Viagens 5.270                  867                    3.389                 663                    96.309-                110                     

Informática 26.052                37.827               100                    5.814                 -                      -                      

Propaganda e divulgação 27.097                199.493             -                    61.626               187.602              7.848                  

Repasses p/ outras organizações 49.089                16                      11.614               219.424             341.495              166                     

Outras 1.948.400           276.170             498.854             1.778.374          10.396                286.237              

7.629.162 940.977 883.777 6.720.985          748.949              1.115.284           

2019 2018

2019 2018

INSS (26,8% sobre proventos incidentes) 1.394.872 1.048.497

COFINS (3% total das receitas com e sem restrições) 305.316 264.385

1.700.188 1.312.882

2019 2018

Total de receitas 10.177.186         10.054.597        

Custos - projetos com restrição (7.629.162) (7.309.695)

Gratuidade - outros projetos (940.977) (852.225)

Despesas indiretas (883.777) (1.330.754)

Aplicação em gratuidade (9.453.916) (9.492.674)



Fundação Gol de Letra 

Demonstrações financeiras em  

31 de dezembro de 2019 e 2018 

 

 

68 

 

 

 

18 Gratuidade 
 

A Fundação presta serviços e realiza ações assistenciais, de forma gratuita, continuada e planejada, para 

os usuários e a quem deles necessitar, sem qualquer discriminação, observada a Lei nº 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993. 

 

A administração da Fundação entende que os recursos alocados às atividades estão adequados e 

atendem as exigências da Lei 12.101/09 e a demais regulamentações vigentes. A aprovação dos 

cálculos, bem como das premissas utilizadas pela Fundação, estão vinculadas às prestações futuras de 

contas junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - M D S. 

 

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social 

 
O Conselho Nacional de Assistência Social atestou em 22 de outubro de 2004 que a Fundação Gol de 

Letra está registrada naquele órgão conforme Resolução nº 103 de 15 de outubro de 2004, publicado 

no Diário Oficial da União de 20 de outubro de 2004 baseada no julgamento do processo nº 

44006.002207/2002-12. 

 

Em 22 de outubro de 2004, o Conselho Nacional de Assistência Social concedeu à Fundação Gol de 

Letra o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, válido até 19 de outubro 

de 2007. 

 

A Fundação vem realizando tempestivamente os pedidos de renovação do Certificado de Entidade 

Beneficente de Assistência Social - CEBAS. 

 

 

 
 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm
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19 Avais, fianças e garantias 

 
A Fundação não prestou garantias ou participou de quaisquer transações como interveniente garantidora 

durante o exercício de 2019 e 2018. 
 

 

20 Cobertura de seguros 

 
A Fundação contratou seguros para proteção de seu patrimônio de acordo com as características dos 

bens, a relevância e o valor de reposição dos ativos e os riscos a que estejam expostos, observando-se 

os fundamentos de ordem legal, contratual e técnica. Os montantes são considerados suficientes pela 

administração para a cobertura dos riscos envolvidos. As premissas de riscos adotadas, dada a sua 

natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações contábeis, conseqüentemente, 

não foram examinadas pelos nossos auditores independentes. 
 

 

 

*          *          * 

 

 

 

 

 

 

Diretoria 
 

Beatriz Campos Pantaleão 

Diretora Executiva 

 

 

 

 

 

 

Quality Associados Serviços Empresariais S/S Ltda. 
 

Rogério Gerlah Paganatto 

Contador CRC 1SP131987/O-3 

 

* * ** * * 

amanda.eugenio
Imagem colocada
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