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INTRODUÇÃO
Em 2016, a Rede Esporte pela Mudança Social teve uma agenda intensa: realizou

6 grandes eventos envolvendo seus membros, 8 ações de mobilização pela causa, 2

festivais esportivos integrando instituições e participantes, 1 edital de apoio aos projetos

em parceria com PNUD, 8 ações específicas de representatividade e advocacy e cerca

de 50 oportunidades de qualificação e financiamento foram disponibilizadas para as 81

instituições da rede. Saiba mais sobre a REMS e suas ações em 2016 neste relatório.
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QUEM SOMOS

OBJETIVOS

REMS – Rede Esporte pela Mudança Social 

A Rede Esporte pela Mudança Social - REMS reúne hoje 81 instituições que acreditam 
no esporte como fator de desenvolvimento humano e, juntas, realizam mais de 100.000 
atendimentos diretos por ano no Brasil. A REMS foi fundada simultaneamente no Brasil e 
na África do Sul em 2007, por um grupo de organizações da sociedade civil com apoio da 
Nike e do PNUD. Esta iniciativa inspirou a criação de redes semelhantes no Reino Unido 
e na Argentina. A REMS contribui para o aprimoramento de seus membros e do setor no 
qual atuam, trazendo visibilidade ao trabalho das organizações e demonstrando o impacto 
social e o poder transformador do esporte, que inspira pessoas, instituições e governos 
para a promoção da saúde, do desenvolvimento humano, da ética e da cidadania.

Fortalecer as capacidades 
institucionais e aumentar a 

sustentabilidade das organizações da 
sociedade civil.

Mobilizar a sociedade brasileira para 
a criação e a execução de programas, 
ações e políticas públicas de esporte 
para o desenvolvimento humano e a 

transformação social.

Promover pesquisas e sistematização 
de conhecimentos que evidenciam a 
efetividade de projetos ou programas 

de esporte para a mudança social.

Atrair mais financiamentos para 
o setor e aumentar o número de 

programas ou projetos de esporte 
para o desenvolvimento humano.

http://rems.org.br/br/edital-mais-esporte-brasil-parceria-entre-a-rems-e-o-pnud/ 
http://rems.org.br/br/edital-mais-esporte-brasil-parceria-entre-a-rems-e-o-pnud/ 
http://rems.org.br/br/edital-mais-esporte-brasil-parceria-entre-a-rems-e-o-pnud/ 
http://rems.org.br/br/edital-mais-esporte-brasil-parceria-entre-a-rems-e-o-pnud/ 
http://rems.org.br/br/edital-mais-esporte-brasil-parceria-entre-a-rems-e-o-pnud/ 
http://rems.org.br/br/edital-mais-esporte-brasil-parceria-entre-a-rems-e-o-pnud/ 
http://rems.org.br/br/edital-mais-esporte-brasil-parceria-entre-a-rems-e-o-pnud/ 
http://rems.org.br/br/edital-mais-esporte-brasil-parceria-entre-a-rems-e-o-pnud/ 
http://rems.org.br/br/edital-mais-esporte-brasil-parceria-entre-a-rems-e-o-pnud/ 


p. 5

COMO TRABALHAMOS

MISSÃO “Mobilizar e fortalecer organizações que reconheçam o 
esporte como fator para o desenvolvimento humano.”

8 destas organizações formam o conselho 
de representantes. Atualmente elas 
são: Associação Luta pela Paz, Atletas 
pelo Brasil , Instituto Companheiro das 
Américas, Instituto Compartilhar,  Instituto 
Passe de Mágica, Instituto Reação, 
Instituto Rumo Náutico, PNUD, PRODHE, 
URECE 

2 organizações – a NIKE e o PNUD – são 
apoiadoras da REMS.

O Atletas pelo Brasil é a atual 
responsável pela Secretaria Executiva 
da REMS.

Secretaria
Executiva

Conselho Membro

A REMS é formada por diversas 
organizações que atuam com o esporte 
para o desenvolvimento humano.

SE C M

http://rems.org.br/br/quem-faz-parte/
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OBJETIVOS REMS RESULTADOS

1) Fortalecer as capacidades 
institucionais e aumentar 
a sustentabilidade das 
organizações da sociedade civil

a) Crescimento da rede 
Aumento de 71 para 81 organizações

b) Oportunidades compartilhadas pela REMS para os 
membros
+ de 100 vagas gratuitas para eventos, cursos de formação, 
congressos, seminários e fóruns
+ de 1.000 livros doados  
 
Edital Mais Esporte Brasil 
- 17 propostas recebidas 
- 2 vencedores selecionados 
- R$ 60.000,00 destinados aos projetos selecionados 

1. Objetivos da REMS x Resumo dos Principais 
Resultados Alcançados em 2016

OBJETIVOS REMS RESULTADOS

2) Mobilizar a sociedade 
brasileira para a criação e a 
execução de programas, ações 
e políticas públicas de esporte 
para o desenvolvimento humano 
e a transformação social.

a) Participação em 15 eventos (estimativa de público: 3.000 
pessoas) e realização de 5 eventos (estimativa de público: + 
de 3.000 pessoas)

b) Recebimento do Prêmio Lide Esporte na categoria “apoio 
ao desenvolvimento do esporte”.

OBJETIVOS REMS RESULTADOS

3) Promover pesquisas 
e sistematização de 
conhecimentos que evidenciam 
a efetividade de projetos ou 
programas de esporte para a 
mudança social.

a) Desenvolvimento do Guia do Disseminador, parceria da 
REMS com o CIEDS e PNUD.

b) Contribuição para o desenvolvimento da metodologia 14+ 
pelo Instituto Bola Pra Frente.

c) Elaboração da Pesquisa de Alcance REMS (dados de 2015)

OBJETIVOS REMS RESULTADOS

4) Atrair mais financiamentos 
para o setor e aumentar o 
número de programas ou 
projetos de esporte para o 
desenvolvimento humano.

a) Manutenção da Lei de ICMS no RJ
b) Exposição da REMS diretamente para mais de 50 empresas 

e acesso a mais de 1.000 com o recebimento do Prêmio Lide 
Esporte 

c) Contribuição para melhoria da LIE no estado de São Paulo 
(reunião com Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do 
Estado de São Paulo)

http://rems.org.br/wp-content/uploads/2016/08/Guia-do-Disseminador-REMS-PNUD-2.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B_vLz-kIEiR8b0x5Q0xtNUpWb2M/view
https://drive.google.com/open?id=0B6wraR7mSJ97NUd1bTBiY0RiTVE
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Em 2016, a Secretaria Executiva da REMS fez uma coleta de dados (referente ao ano de 
2015) para analisar o impacto do trabalho de seus membros. De 81 organizações, 58 
responderam o questionário.

Para visualizar a pesquisa completa, clique aqui. 

2. Alcance das organizações membros da REMS 

Juntas, as organizações da REMS 
atenderam 100.504 pessoas. 

• 47 são pequenas (81%) 
(até 1000 pessoas nas vagas ocupadas)

• 9 são médias (16%) 
(até 5000 pessoas nas vagas ocupadas

• 2 são grandes (3%) 
(+ de 5000 nas vagas ocupadas)

Das 58 organizações que 
responderam a pesquisa: 

81%

16%
3%

Pequenas Médias Grandes

https://drive.google.com/open?id=0B6wraR7mSJ97NUd1bTBiY0RiTVE
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Começamos 2016 com 71 membros e terminamos o ano com 81. Os 10 novos 
membros são: 

1. ADD – Associação Desportiva para Deficientes (São Paulo) 
2. Associação Desportiva Beneficente Crescer no Esporte (São Paulo)
3. Instituto Fatumbi (Bahia) 
4. Instituto Fazer Acontecer (Bahia)
5. Instituto Rugby Para Todos (São Paulo)
6. Rugby Samambaia (Brasília)
7. Think Olga (São Paulo)
8. RS Paradesporto (Rio Grande do Sul)
9. Associação Cultural e Esportiva Força Atlética (Goiás)
10. Instituto Socioeducativo Atleta Bom De Nota (Paraná)

Além da diversidade nos locais (mencionados acima), incluindo mais 2 
membros do Nordeste, região que temos interesse em expandir nossa 
participação, também temos diversidade nas modalidades/atividades 
oferecidas pelos novos membros (incluindo atividades voltadas para pessoas 
com deficiência):

Basquete em cadeira de rodas, Atletismo, Natação, Handebol, Boxe, Voleibol, 
Capoeira, Jiujtsu, Rugby, Bocha, Tênis de mesa, Tênis de quadra, Esgrima, 
Futebol de Campo, Futebol de salão e Voleibol. 

3. Crescimento

ABRAPESP
ADD - Associação Desportiva para 
Deficientes
Alma Rugby
Artitude de Rua/MH2O
Associação AlfaSol
Associação Amigos da Raquete
Associação Cultural e Esportiva Força 
Atlética 
Associação Cristã de Moços ACM-RS 
(Instituto Dunga)
Associação Desportiva Beneficente Crescer 
no Esporte
Associação Desportiva Craque Só de Bola 
Associação Esporte Sem Fronteiras do Brasil
Associação Pró-Esporte e Cultura
Associação Social Skate
Atletas pelo Brasil
Bem TV (Associação Experimental de Mídias 
Comunitárias)
Capital Feminina
Cieds
Clube e Escola de Rugby Samambaia
Coletivo Briza
Cufa
Escolinha de Futebol de Salão do Ajax
Estrela Sport
Fundação Cafu
Fundação Edmilson
Fundação EPROCAD
Fundação Gol de Letra

Fundação Tênis
Fundo Elas (FUNDO ANGELA BORBA DE 
RECURSOS PARA MULHERES)
Futebol Social (Ocas)
Geledés Instituto da Mulher Negra
HURRA!
ICA - Instituto Companheiro das Américas
Icer 
IDESCA - Instituto de Desenvolvimento, 
Educação e Cultura da Amazônia
IHN - Instituição do Homem Novo
Indes (Oficina na Piscina)
Instituto Amigos do Vôlei
Instituto Ayrton Senna
Instituto Barrickello Kanaan
Instituto Bola Pra Frente
Instituto Compartilhar
Instituto Desportivo da Criança
Instituto Esporte Educação
Instituto Esporte Mais
Instituto Evolução do Esporte
Instituto Fatumbi
Instituto Fausto Giannecchini - Esporte & 
Educação
Instituto Fazer Acontecer
Instituto Fernanda Keller
Instituto Futebol de Rua
Instituto Guga Kuerten
Instituto Janeth Arcain
Instituto Joaquim Cruz

Instituto Juventude
Instituto Passe de Mágica
Instituto Patricia medrado 
Instituto Promundo
Instituto Reação
Instituto Rugby Para Todos
Instituto Rumo Náutico
Instituto Socio Educativo Atleta Bom de Nota 
Instituto Tênis
Instituto Trevo
Instituto Votorantim
Luta pela Paz
Nike 
Núcleo de Desenvolvimento Local
ONG Projeto Vida Corrida
Organização Surfe do Brasil
Plan
Pnud 
PRODHE
Projeto do Bem Estar Comunitário
Projeto Primeiro Saque
Rejupe
RS PARADESPORTO
Sesc SP
Team Chicago Brasil
Think Olga
UniRadial Estácio SP
Urece

Confira a lista completa com as organizações membros da REMS:
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4. Eventos

Conferência Internacional - Esporte, Inclusão Social de Jovens e 
Prevenção de violência

Organizado em parceria com a UNESCO no Brasil em 
04/05, este evento destacou as melhores práticas de 
modelos de prevenção da violência aos jovens que 
utilizam o esporte, e outros métodos, que contribuem 
para a inclusão social. Membros da REMS que 
estiveram presentes (com fala no evento):
Louise Bezerra – Rede Esporte pela Mudança Social, 
Ana Caroline Belo e Luke Dowdney – Luta pela Paz, 
Joana Miraglia e Flavio Canto – Instituto Reação, 
Ricardo Vidal – Atletas pelo Brasil

Bate papo esportivo com Ana Moser e Neide dos Santos

As duas personalidades do Instituto Esporte & Educação e Projeto Via Corrida, 
respectivamente, participaram em 05/05 de um bate papo sobre a proposição 
de esportes e atividades físicas na região do Campo Limpo, com a presença de 
profissionais e instituições que desenvolvem ou podem desenvolver trabalhos 
com esporte e atividades físicas para conversar sobe o Dia do Desafio.

Festival Path 

O Festival Path, realizado em 14 e 15/05, é um festival de inovação e criatividade 
criado pelo O Panda Criativo, para todos que querem inovar a forma de pensar 
e agir. Palestras, shows, filmes e mais atividades formam a Cidade do Path, 
uma experiência em educação, entretenimento e negócios, conectando a 
comunidade criativa de todo o Brasil.

Conseguimos articular a presença de várias organizações da REMS: foi 
a primeira vez que o esporte entrou na pauta deste festival. Participaram: 
Secretaria Executiva da REMS, PNUD, Instituto Barrichello, Instituto Esporte & 
Educação e Instituto Passe de Mágica.

Mais informações:
festivalpath.com.br/palestras/#palestrante-loiuse-bezerra 
festivalpath.com.br/palestras/#palestrante-william-boudakian 
festivalpath.com.br/palestras/#palestrante-ana-moser 
festivalpath.com.br/palestras/#palestrante-juliana-soares 

https://www.festivalpath.com.br/palestras/#palestrante-loiuse-bezerra 
https://www.festivalpath.com.br/palestras/#palestrante-william-boudakian 
https://www.festivalpath.com.br/palestras/#palestrante-ana-moser 
https://www.festivalpath.com.br/palestras/#palestrante-juliana-soares 
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Semana Mundial do Brincar

Entre os dias 22 e 28 de maio aconteceu em diversos estados do Brasil a Semana 
Mundial do Brincar, uma grande mobilização para sensibilizar a sociedade sobre 
a importância desse ato e a essência da infância. Foram diversas ações gratuitas, 
organizadas pela Aliança Pela Infância com parcerias, abertas para crianças e adultos. A 
REMS divulgou este evento para os membros e muitos participaram com ações: PLAN, 
Fundação Gol de Letra, Instituto Patrícia Medrado, Instituto Compartilhar, Fundação 
Gol de Letra e Instituto Barrichello. 213 cidades brasileiras realizaram ações das mais 
diversas e envolveram as comunidades. 

Dia do Desafio

No dia 25 de maio foi realizado o Dia do Desafio. Esta ação recebeu mais três mil 
cidades inscritas, num total de 20 países. No Brasil, são 1.866 municípios, totalizando 
a adesão de 20 Estados. 48.725.525 pessoas foram mobilizadas. Guatemala, 
Venezuela, Cuba, Argentina, México, Colômbia e Peru foram alguns dos países que 
se juntaram ao Brasil neste dia de muito esporte, saúde e qualidade de vida. As 
organizações da REMS não ficaram de fora e desenvolveram muitas ações. Participaram 
deste momento o Instituto Compartilhar, Instituto Barrichello e Fundação Gol de Letra.

Fotos da Semana Mundial do Brincar e do Dia do Desafio:

Notícias no site da REMS:
rems.org.br/br/semana-mundial-do-brincar/
rems.org.br/br/dia-do-desafio/ 
Site da Semana Mundial do Brincar 
Site do Dia do Desafio  

http://rems.org.br/br/semana-mundial-do-brincar/
http://rems.org.br/br/dia-do-desafio/ 
http://aliancapelainfancia.org.br/semana-mundial-do-brincar/ 
http://ww2.sescsp.org.br/diadodesafio/
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Palestra para o COJUERJ

No dia 07/06, Alan Maia, Diretor de Programas do ICA, fez 
uma palestra para o COJUERJ - Conselho de Juventude 
do Estado do Rio de Janeiro, como representante da 
REMS - Rede Esporte pela Mudança Social.

O evento, organizado pelo CIEDS, membro da REMS, teve por objetivo oferecer 
aos conselheiros uma série de diálogos que possam inspirá-los em novas 
formas de pensar políticas públicas e projetos para a juventude. O Conselho está 
passando por um momento de transição e reestruturação, buscando desenvolver 
um novo plano de ação.
Os temas abordados pelos palestrantes foram: Juventude, Cultura e Esporte. Alan 
Maia apresentou a REMS e compartilhou experiências sobre o esporte aplicado a 
projetos sociais e educacionais, que promovem o desenvolvimento humano.
“Foi um encontro enriquecedor, com troca de experiências e debates bastante 
importantes pelo momento que o país atravessa. Os conselhos de direito, como 
é o caso do COJUERJ, são espaços muito importantes para o avanço das 
práticas democráticas no Brasil. A experiência tem demonstrado que o esporte 
educacional é também uma ferramenta valiosa na formação dos jovens, tendo 
em vista um olhar mais engajado, atento e transformador da realidade. Por tudo 
isso, o diálogo foi muito positivo”, disse Alan Maia, membro do Conselho de 
Representantes da REMS.

XVII Encontro de membros da REMS

O XVII Encontro de membros da REMS aconteceu em São Paulo, nos dias 14 
e 15/06, no campus da Estácio - Conceição. Contamos com a participação 
de 42 organizações que fazem parte da rede.

Como completamos 10 anos de rede em 2017 e nosso último planejamento 
estratégico foi feito em 2012, aproveitamos este momento para fazer uma 
avaliação do que já realizamos e pensar em como queremos seguir no futuro. 
Com a mediação de Eduardo Rombauer e Ana Maria Wilheim, conseguimos 
aprofundar nossas percepções sobre o potencial da REMS e iniciar um 
processo de definição de rumo, construindo em conjunto nossa visão de futuro 
para a rede.

Acesse o relatório do encontro aqui.

Alan Maia, 
membro 
da REMS, 
representou a 
rede em palestra 
para o COJUERJ

https://drive.google.com/file/d/0B6wraR7mSJ97d1h3S2J5SmVjWDg/view?usp=sharing
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Festival OcupAção pelo Esporte

Durante o 1º semestre de 2016, diversas organizações da REMS e a Secretaria 
Executiva se juntaram para organizar o Festival OcupAção pelo Esporte, realizado no 
Sesc Campo Limpo em 02/07. 

As instituições que participaram da organização foram: Instituto Alma Rugby, Instituto 
Barrichello, PRODHE, Futebol de Rua e Sesc – SP. Durante o evento, tivemos a 
presença do Projeto Vida Corrida e Fundação Cafu.

Neste festival contamos com a participação de quase 2.000 pessoas e realizamos 
diversas atividades esportivas gratuitas, abertas e para todas as idades:
• Oficina de Beisebol – oferecida pelo Sesc-SP
• Futebol de Rua – oferecida pelo Instituto Futebol de Rua
• Futebol Freestyle – oferecida pelo Instituto Futebol de Rua
• Clínica de basquete 3×3 – oferecida pelo Instituto Barrichello
• Oficina de Rugby – oferecida pelo Alma Rugby
• Rachão de Basquete feminino – oferecido pelo coletivo Rachão Basquete Feminino
• Oficina de graffiti Afeto na Lata – oferecida pelo artista plástico Helder Holiveira
• Voleibol – oferecida pelo Sesc-SP
• Tênis de mesa – oferecida pelo Sesc-SP
• Espetáculo circense – oferecida pelo Sesc-SP
• Oficina de brinquedos e brincadeiras do 
Nordeste – oferecida pelo Sesc-SP
• Contação de história – oferecida pelo Sesc-SP
• Diferentes modalidades esportivas que utilizam 
o implemento da raquete (badminton, tênis, 
frescobol) – oferecida pelo Sesc-SP
• Espaços orientados para a diversão por meio 
de brincadeiras e jogos diversos – oferecida pelo 
Sesc-SP
• Ping point – oferecida pelo Sesc-SP
• Circuito de slack line – oferecida pelo Sesc-SP
• Circuito street de skate – oferecida pelo 
Sesc-SP
• Parque de bambu – oferecida pelo Sesc-SP
• Circuito de saltos e equilíbrio – oferecida pelo Sesc-SP
• Jogos gigantes – oferecida pelo Sesc-SP

Também contamos com a presença e participação de atletas do programa de 
formação de lideranças da Universidade do Tennessee, para que atuassem em prol da 
transformação social por meio do esporte.
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Mega Sustentabilidade

A REMS foi convidada pela GIZ para ser 
parceira no evento “MEGA - SUSTENTA-
BILIDADE”, que foi realizado no Rio de 
Janeiro, dia 03/08, no Museu de Arte do 
Rio (MAR). Também fizeram parte da or-
ganização deste evento o Ministério Ale-
mão de Cooperação Econômica (BMZ) 
e o Goethe-Institut, em conjunto com a 
Federação Alemã de Esportes Olímpi-
cos (DOSB) e o Governo do Estado do 
Rio de Janeiro. Nesta parceria, a REMS 
indicou palestrantes, participou com um 
representante (Alan Maia – Membro do 
Conselho de Representantes da REMS) 
e foi inserida no material de comunicação 
do evento (convite, site, etc).
 
Megaeventos esportivos como os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 
abrem uma janela de oportunidade para o fomento de desenvolvimento social, 
econômico e ambiental. Eles têm o poder de mover e mobilizar pessoas, 
promover a conscientização em relação a questões relevantes e causar um 
impacto sustentável. A conferência MEGA - SUSTENTABILIDADE reúne 
especialistas selecionados nas áreas de política, economia, esporte e cultura em 
diferentes grupos temáticos de trabalho. O objetivo da conferência foi desenvolver 
recomendações sobre como megaeventos esportivos podem promover o de-
senvolvimento sustentável – no Rio de Janeiro e além. Mais informações aqui: 
goethe.de/prj/rel/pt/rio/ers/kof/20755298.html 
 
Clique aqui para ler a notícia no site da REMS.

Jornada de Educação Física e Saúde 2016 - JOEFS

Paula Korsakas, membro do Conselho de 
Representantes da REMS, representou a rede 
no evento em referência durante o painel Gestão 
e Sustentabilidade dos Jogos Paralímpicos e 
Olímpicos, no dia 18/10, na EACH (escola de 
artes, ciencias e humanidades - Campus Leste 
da USP).

A JOEFS 2016 teve como objetivo dialogar em 
diferentes esferas, pública, privada, terceiro 
setor e pesquisa, sobre o desenvolvimento dos 
esportes no cotidiano da sociedade, uma vez 
que se apresenta como um importante campo de 
atuação profissional da educação física e saúde. 

Para ver o álbum de fotos, clique aqui.

https://www.goethe.de/prj/rel/pt/rio/ers/kof/20755298.html 
http://rems.org.br/br/conferencia-internacional-sobre-sustentabilidade-de-grandes-eventos-esportivos/
https://www.facebook.com/pg/JornadaEFS/photos/?tab=album&album_id=327292507629632


RELATÓRIO ANUAL 2016

p. 14
XVIII Encontro de membros da REMS

O XVIII Encontro de Membros da REMS foi realizado no dia 30 de novembro 
de 2016 no auditório do MAR – Museu de Arte do Rio – RJ, durante a IV 
Semana Internacional do Esporte pela Mudança Social. 

Após a prestação de contas, seguimos para as eleições, nas quais ficaram
definidos os novos membros do Conselho, que assumiram seus cargos em
Janeiro/2017.:

1. Fundação Gol de Letra – Mônica Zagallo
2. Instituto Esporte & Educação – Ana Moser
3. Futebol de Rua - Alceu de Campos Natal Neto
4. Atletas pelo Brasil – Louise Bezerra

E a organização responsável pela Secretaria Executiva: Instituto Barrichello, 
que assumiu em Março de 2017.

Para ver o relatório completo sobre este encontro, clique aqui.

IV Semana Internacional do Esporte pela Mudança Social

A IV SIEMS foi realizada entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro de 
2016 no auditório do MAR – Museu de Arte do Rio (Praça Mauá, 5 – Centro), no 
Rio de Janeiro, com oficinas práticas ministradas na Escola Vicente L. Cardoso 
(Rua Edgard Gordilho, 74 - Centro), na mesma cidade.
Realizado pela REMS em parceria com o Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD) e a Cooperação Alemã, por meio da Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, este evento 
teve como objetivo evidenciar a importância da prática de atividades físicas 
esportivas como fator de desenvolvimento humano e social
Durante seus 3 dias, foram computadas 326 participações em palestras e 
oficinas práticas, de público atuante no setor. Confira o relatório completo 
sobre este evento aqui.

https://drive.google.com/open?id=0B6wraR7mSJ97OEdrSWhyXzFEY0k
https://drive.google.com/open?id=0B6wraR7mSJ97Z1NPdTFhTHRYcmM
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II Maratona de Sistematização de Práticas em Esporte e Desenvolvimento Humano

Esta foi uma ação coletiva de membros da Rede 
Esporte pela Mudança Social nos dias 13 e 14/12: 
Programa de Desenvolvimento Humano pelo Esporte, 
Institutos Barrichello e Passe de Mágica e Fundação 
Gol de Letra. 

O objetivo da Maratona de Sistematização de 
Práticas em Esporte e Desenvolvimento Humano é 
mobilizar educadores e instituições que atuam com 
esporte a compartilharem suas práticas inovadoras 
num ambiente de troca e reflexão, gerando novas 
aprendizagens.
Neste ano, houveram 2 modalidades de apresentação 
de práticas:
1 - Relato de experiência: apresentação oral da 
prática com suporte de recursos audiovisuais (cerca de 15-20 minutos) 
2 - Vivência: atividade prática que exemplifique a intervenção realizada e as reflexões 
geradas (30 minutos).

Seminário Internacional Move Brasil – O Desafio De Mover Pessoas

O Move Brasil, campanha criada em 2012 para promover a 
prática de esportes e atividades físicas, e assim aumentar 
até 2016 o número de brasileiros ativos, é resultado da 
colaboração de instituições, empresas, grupos e pessoas 
– que pretende ser um diferencial em meio a outras ações 
do gênero. Trata-se de uma iniciativa que, aberta a todos, 
com ações permanentes e engajamento simples, objetiva 
formar uma rede de parceiros para difundir sua mensagem. 
Inspirada nas ações desenvolvidas pela ISCA (International 
Sport and Culture Association) na Europa, em especial, a 
campanha Now We Move.

O Seminário Internacional, realizado de 07 a 09/12 no Sesc Pompéia em SP,  pretendeu 
apresentar os principais resultados do Move Brasil, promover um espaço de encontro e 
troca de experiências entre gestores do esporte, discutir o tema da gestão e ocupação de 
espaços para a prática de exercícios físicos e esportes – tendo como ponto de partida o 
aumento do número de pessoas fisicamente ativas – e promover o encontro Youth on the 
Move, expondo os principais projetos desse programa. 
Paula Korsakas, membro do Conselho de Representantes da REMS e coordenadora 
do PRODHE, participou no dia 09/12 de uma mesa sobre “O Desafio de Gerir Redes de 
Esportes” junto com Mogens Kirkeby, presidente da ISCA. Além de Paula, o evento contou 
com REMSeiros em outros momentos, como Atletas pelo Brasil, Instituto Esporte Mais - 
IEMais, Think Olga e, é claro, o próprio Sesc. 

Não faltaram membros da REMS também como participantes, na foto temos Instituto 
Barrichello, Instituto Patrícia Medrado, Fundação Gol de Letra, Instituto Compartilhar, 
Instituto Passe de Mágica e PRODHE.
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A Secretaria Executiva faz pesquisas constantes de oportunidades 
para os membros da rede. Entre janeiro e dezembro 2016 foram 
enviados:

• 8 vagas gratuitas no curso de formação Lider Coach (mais informações: 
http://www.praivecoachingesportivo.com.br/)

• 5 vagas gratuitas no Youth on the Move (mais informações: http://
youthonthemove.nowwemove.com/about/) 

• 2 vagas gratuitas na a 7ª edição do Congresso Brasileiro de Gestão 
do Esporte (+ valores promocionais para os demais membros) – mais 
informações aqui.

• 15 vagas gratuitas para o VIII Seminário de Gerenciamento de Projetos 
para o Terceiro Setor (mais informações aqui)

• 30 vagas gratuitas (com passagem e hospedagem) para oficina Uma 
Vitória Leva à Outra da ONU Mulheres (mais informações aqui)

• 20 vagas gratuitas para Seminário Move Brasil: o desafio de mover 
pessoas do Sesc (mais informações aqui)

• 6 vagas gratuitas no do Fórum Pacto Global - Setor privado rumo aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (mais informações aqui).

• 5 vagas para visita à Casa Nike, com apresentação de equipamentos 
esportivos da mais alta tecnologia que foram utilizados pelos atletas 
durante as Olimpíadas, além de outras atrações alusivas aos Jogos

• 8 vagas para o Dia Internacional da Juventude - no contexto dos Jogos 
Olímpicos (mais informações aqui)

• Vagas para todos os interessados da REMS no evento da UNICEF: O 
Poder de Esporte para o Desenvolvimento (mais informações aqui)

• Vagas para todos os interessados da REMS nos cursos: “Planejamento 
Pedagógico”, “Ensinando Esporte para Criança”, “Criação de Materiais 
Esportivos” e “Atividades Circenses”, oferecidas pelo Instituto Esporte & 
Educação e Academia Dois Andares.

•  37 divulgações de eventos/cursos esportivos
•  27 e-mails com informações relevantes para os membros (como editais, 

plataformas para financiamento, aplicativos, etc.)
•  18 convites para musical sobre o Gilberto Gil 
• Doação de 1.374 unidades do livro (físico) Prevenções de Lesões no 

Esporte – Criança Segura para 20 organizações da REMS (material 
também disponível em pdf no site da rede).

5. Oportunidade para os Membros da REMS

http://www.praivecoachingesportivo.com.br/
http://youthonthemove.nowwemove.com/about/
http://youthonthemove.nowwemove.com/about/
https://www.eventbrite.com.br/e/7-congresso-brasileiro-de-gestao-do-esporte-2-conferencia-internacional-de-gestao-do-esporte-tickets-26848515633
http://pmirio.org.br/site/noticia/visualizar/id/65/?VIII-SEMINARIO-NACIONAL-DE-GERENCIAMENTO-DE-PROJETOS-PARA-O-TERCEIRO-SETOR.html
http://www.movebrasil.org.br/blog/seminario-internacional-move-brasil.aspx
http://www.pactoglobal.org.br/Artigo/267/Veja-a-programacao-do-Forum-Pacto-Global
https://drive.google.com/open?id=0B6wraR7mSJ97dm5UMXVmeWNPWFk
http://rems.org.br/br/pesquisas-estudos-e-casos/
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Edital Mais Esporte Brasil

Em parceria com o PNUD, a REMS desenvolveu o edital Mais Esporte 
Brasil, voltado aos membros da rede.

Esta é a segunda edição do edital, que faz parte dos esforços da REMS 
e do PNUD para oferecer oportunidades de qualificação e fortalecimento 
institucional para os membros da rede.

Este edital, que teve o nome escolhido pelos membros da REMS, teve o objetivo 
de difundir e ampliar o acesso à prática esportiva nos locais de funcionamento 
das organizações membros da REMS, apresentando uma oportunidade para 
estreitar laços entre organizações e comunidades. Leia o edital aqui.

Após análise de 12 propostas, as 
organizações selecionadas foram: 
IEMais e CIEDS. Cada organização 
selecionada recebeu o valor de 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para 
realização da totalidade das ações 
propostas.

Resultados e descritivos dos 
projetos vencedores:

Relatório, fotos, vídeo e guia do 
curso Esporte para o Desenvol-
vimento Humano (realizado pelo 
CIEDS, em pareceria com a REMS 
e o PNUD).

Relatórios, fotos e vídeo do curso 
Nhanduti Esporte em Rede pela 
Igualdade de Gênero (realizado pelo 
IEMais, em parceria com a REMS e o 
PNUD).
Para o desenvolvimento deste edital, 
foi formada uma comissão, composta 
por um membro do PNUD, as duas 
funcionárias da Secretaria Executiva da 
REMS e um membro do Conselho de 
Representantes da REMS.

Os resultados foram compartilhados em 
matérias no site da REMS, do CIEDS, 
facebook e twitter.

Dados de destaque:

https://drive.google.com/open?id=0B6wraR7mSJ97SVRrWEotSWwxTk0
https://drive.google.com/file/d/0B6wraR7mSJ97S3NUSjVRcUgxLXc/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=N5PfnZzHzAE
http://rems.org.br/wp-content/uploads/2016/08/Guia-do-Disseminador-REMS-PNUD-2.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/0B6wraR7mSJ97T1V6TjhyMWJ5T1U?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=uQX0xf50tN0
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p. 18 Alguns exemplos:
rems.org.br/br/edital-da-rems-em-parceria-com-o-pnud-esporte-brasil/ 
rems.org.br/br/edital-mais-esporte-brasil-parceria-entre-a-rems-e-o-pnud/ 
rems.org.br/br/curso-esporte-para-o-desenvolvimento-humano/ 
www.cieds.org.br/980,2,esporte-para-o-desenvolvimento-humano

Youth on the MOVE

Parceria com o Sesc SP para participação dos membros da REMS no 
Youth on the MOVE

O SESC-SP disponibilizou vagas gratuitas para os membros da REMS no Youth 
on the Move. As organizações que participaram foram: CEPEUSP/PRODHE, 
Instituto Passe de Mágica, Instituto Guga Kuerten, Instituto Compartilhar, 
IEMais, Futebol de Rua e Luta Pela Paz.

Esta iniciativa tem como principal objetivo capacitar jovens, por meio de um 
treinamento de 10 meses de duração em uma plataforma online, com encontros 
virtuais e presenciais. 

O projeto tem como base a Campanha europeia NowWeMOVE e a Campanha 
brasileira MOVE Brasil, ambas com a missão de promover o Esporte para Todos 
e aumentar o número de praticantes de esporte e atividade física na Europa e 
no Brasil. 

A expectativa quanto ao legado do projeto é que, a partir do treinamento 
de capacitação, os jovens coloquem em prática seus conhecimentos e 
experiências, por meio da realização de ações, projetos, eventos e demais 
iniciativas junto as suas comunidades, conscientizando a população da 
importância da prática da atividade física e/ou esporte para a saúde e 
bem-estar. 

Foi promovido um intercâmbio entre 30 jovens da Europa e 30 jovens da 
América Latina, por meio de um encontro online entre os dois grupos para a 
troca de experiências intercontinentais.  

Os organizadores deste projeto são o SESC (que promoveu esta oportunidade 
junto à rede), a ISCA, a Ubae e a V4 Sport Foundation, com financiamento do 
Erasmus+ KA2 pela União Europeia. 

A etapa final do Youth on the Move aconteceu no Seminário Internacional Move 
Brasil com o encontro de vários participantes, membros das entidades e os 
organizadores,  para avaliação da ação.
 
Intercâmbio promovido pelo Instituto Bola pra Frente  I

Este intercâmbio, que envolveu os membros da 
REMS PRODHE e Passe de Mágica, promoveu 
uma grande troca de conhecimentos para 
que o Bola Frente pudesse sistematizar uma 
metodologia nomeada TREINO SOCIAL 14+ . 
Apesar de ser um produto de uma instituição, 
muitas organizações da REMS foram consultadas 
no processo, fazendo considerações importantes 
para o desenvolvimento desta metodologia.

http://rems.org.br/br/edital-da-rems-em-parceria-com-o-pnud-esporte-brasil/ 
http://rems.org.br/br/edital-mais-esporte-brasil-parceria-entre-a-rems-e-o-pnud/ 
http://www.cieds.org.br/980,2,esporte-para-o-desenvolvimento-humano
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Muuvit

O Muuvit (www.muuvit.com/brasil) é um programa de referência criado na 
Finlândia que funciona por meio de uma plataforma virtual gratuita para estimular 
crianças a serem mais saudáveis e praticarem atividades que envolvam 
movimento. Mais de 2 milhões de crianças já participaram do Muuvit.

O “Muuvit Health and Learning Oy” ativou o Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD), que informou a Rede Esporte para Mudança Social 
(REMS) que o Muuvit tinha a intenção de expandir para o Brasil. A plataforma 
Muuvit foi apresentada em uma reunião do conselho da REMS, e em seguida 
Instituto Compartilhar ofereceu-se para se tornar a instituição responsável para 
coordenar o programa no Brasil.

A função da REMS no projeto, após viabilizar sua coordenação por meio do 
Instituto Compartilhar, foi Incentivar a colaboração de membros na expansão 
da Muuvit para várias regiões do Brasil, especialmente para as cidades 
onde Compartilhar não está presente. Além disso, a comunicação da REMS 
constantemente auxiliou na divulgação do Muuvit por meio de sua newsletter, 
site, facebook, twitter e e-mails.

Informações de destaque em 2016:

Abr 2016: Aventuras do Muuvit são iniciadas em Curitiba-PR, Pinhais-PR, Rio de 
Janeiro-RJ e Belo Horizonte-MG.

Junho 2016: Aventuras sendo realizadas também nos estados do Amapá, 
Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, São Paulo e Rio Grande do Sul. 

Agosto 2016: Casa Finlândia durante a Rio 2016. Estande e apresentação do 
Muuvit  como um dos programas educacionais finlandeses de sucesso.

Setembro 2016: Programa foi 
descontinuado no Brasil após o 
término dos recursos do Fundo 
Finlandês para Cooperação 
Local (FFCL) da Embaixada da 
Finlândia no Brasil. A continuação 
dependerá de uma posição da 
Muuvit  International e de um novo 
formato de financiamento.

Confira o relatório completo sobre 
este projeto aqui.

http://www.muuvit.com/brasil
https://drive.google.com/file/d/0B6wraR7mSJ97bDVIcTNMSWt1eE0/view?usp=sharing
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Consulta Pública - Plano Municipal de Esporte de São Paulo

A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação (SEME) desenvolveu 
um projeto de cooperação técnica com a UNESCO que, dentre outros 
objetivos, visou elaborar proposta para a construção do Plano Municipal de 
Esporte da cidade de São Paulo, o instrumento de planejamento estratégico 
que norteará as ações da Prefeitura Municipal de São Paulo na área do 
Esporte, Lazer e Recreação pelos próximos anos.

A REMS foi convidada e participou (Secretaria Executiva e Membros) de 
diversos encontros sobre a construção desta proposta em Março/2016.

Para alinhar nosso posicionamento antes da participação, realizamos 
uma reunião no PNUD onde definimos que o ponto mais importante a ser 
abordado era a falta de coleta de dados que prejudicam um diagnóstico 
eficiente sobre a situação atual do esporte na cidade. 

Após estas reuniões, em parceria com a consultoria J.Leiva Cultura & 
Esporte, o Datafolha Instituto de Pesquisas conduziu a pesquisa Hábitos 
Esportivos na Cidade de São Paulo. Essa pesquisa teve por objetivo 
identificar de que maneira a população de São Paulo mantém seu contato 
com o esporte, além de buscar subsídios para elaborar a proposta de 
PMESP e para as demais políticas públicas formuladas pela SEME.

Confira a pesquisa aqui. 

Manifestação contra à suspensão da LIE

Em abril/2016 realizamos algumas ações de manifestação 
contrária à suspensão da LIE carioca

- desenvolvemos um manifesto, compartilhado com membros, 
parceiros e deputados;
- fizemos uma campanha de comunicação, com arte específica 
e #IncentivoaoEsporteRJ

A Lei do ICMS foi mantida. Na foto, um grupo de mais ou menos 23 
pessoas: altetas, ex-atletas, ongs (entre eles membros da REMS), clubes, 
empresas que prestam serviço escrevendo projetos, dentre outros, para 
agradecer ao presidente da Alerj pela manutenção da lei do ICMS para o 
Esporte no Rio de Janeiro.

6. Ações de Representatividade

https://drive.google.com/open?id=0B6wraR7mSJ97TkdyR1pobHVnc2c
https://drive.google.com/file/d/0B6wraR7mSJ97Y0ZVZDRId09Pbnc/view?usp=sharing
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Mesa Redonda para debater a proposta do “Plano Nacional 
do Desporto”

A REMS, representada pelo Ricardo Vidal, 
do Instituto Joaquim Cruz, foi convidada a 
participar de uma Mesa Redonda no dia 
30/06/2016 na Câmara dos Deputados em 
Brasília, para debater a proposta do “Plano 
Nacional do Desporto”. Após ser debatida 
na comissão e finalizada, a proposta de plano 
será encaminhada ao Ministério do Esporte, 
como sugestão formal do legislativo.

Além desta participação, outros membros 
da rede puderam contribuir com suas opiniões, por meio do site 
e-Democracia, onde o Plano está disponível para receber sugestões. 
Esta informação foi compartilhada com os membros da REMS pela 
Secretaria Executiva e os membros se engajaram e fizeram seus 
comentários (como a Fundação Gol de Letra e o Instituto Esporte & 
Educação).

Plano do ensino médio “abre mão” de educação 
física

Em setembro de 2016 foi veiculada uma notícia que 
apontava que algumas disciplinas – entre elas a Educação 
Física - seriam eletivas, dependendo da decisão de cada 
escola. Posteriormente, o MEC disse que esta informação 
foi um erro e que não haveria cortes em nenhuma disciplina.

A REMS discutiu bastante o assunto e decidiu fazer uma 
campanha pelo facebook, com o seguinte post:

Os membros da REMS se engajaram e produziram seus próprios 
posts, além de compartilhar o da REMS: 

Reunião da REMS com o Coordenador da LIE

No dia 05/10/2016 o Gerson (EPROCAD) e o Ricardo (Instituto 
Joaquim Cruz) – membros da REMS - tiveram a reunião 
com o Sullivan Telles (novo Coordenador da LIE). Ele se 
mostrou totalmente solicito e disposto a colaborar com a 
REMS e inclusive atender aos membros que fazem parte da 
rede e que utilizam a Lei de Incentivo ao Esporte.

Sullivan foi parecerista da LIE, portanto conhece 
perfeitamente todos os processos, reconhece que existem 
muitos aspectos que devem ser melhorados na Portaria 
e citou diversos exemplos durante a conversa. Ficou 
acordado que ele irá analisar os documentos enviados 
pelo Ricardo (aquela lista de sugestões que já havíamos 
levantado) e irá propor ao Sr. Muricy (Diretor da LIE) a 
criação de um grupo de trabalho para discutir propostas 
para aprimoramento da portaria (a REMS estará inclusa 
neste grupo).

Ricardo Vidal, membro da 
REMS, representando a rede 

na Mesa Redonda.

http://edemocracia.camara.gov.br/web/plano-nacional-do-desporto#.WBOP5vkrLIV
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Mesa redonda em Brasília para discutir o Plano Nacional do Desporto

No dia 06/10 aconteceu uma mesa redonda 
em Brasília para discutir o Plano Nacional do 
Desporto.  Os debates foram requeridos pelos 
deputados Evandro Roman e João Derly e 
o encontro foi promovido pela Câmara dos 
Deputados, por meio da Subcomissão que 
estuda a segunda etapa do PND.

Alguns pontos abordados:

1- Necessidade de terminar a proposta do PND, encaminhar ao Ministério do 
Esporte e depois fazer a implementação;
2- O Plano deve conter ações de curto, médio e longo prazo;
3- A próxima reunião da Sub Comissão deverá acontecer no final de novembro 
ou início de dezembro;

Estiveram presentes neste momento os REMSeiros: Ricardo Vidal (Instituto 
Joaquim Cruz), Ana Moser (Instituto Esporte & Educação) e Lars Grael 
(Projeto Grael).

Pontos para melhoria na LIE (estado de SP) e reunião com o presi-
dente da CAAP

No dia 06/10/2016 tivemos uma reunião 
com o Sr. Silvio, presidente da CAAP - 
Comissão de Análises e Aprovação de 
Projetos na Secretaria de Esporte, Lazer e 
Juventude. Participaram deste momento, 
além da Sec. Executiva da REMS: CIEDS, 
EPROCAD, Instituto Patrícia Medrado, 
Hurra! e Instituto Fausto Giannichinni. 
Apresentamos a REMS e conversamos 
sobre alguns dos pontos que levantamos 
para melhoria na LIE (não foi possível falar 
sobre todos, pois eram muitos, porém 
entregamos todos os pontos por escrito). Nos colocamos à disposição para 
trabalhar em conjunto e manter um canal de diálogo aberto e, o Sr. Silvio, disse 
que pretendia nos incluir na discussão para o aprimoramento desta lei (fará um 
convite formal posteriormente).

Também enviamos um ofício ao Governador Geraldo Alckmin solicitando que o 
total de recursos possíveis para captação pela lei Paulista fosse ampliado, visto 
que muitas entidades não conseguiram concretizar a captação, mesmo tendo a 
confirmação de interesse do patrocinador. 

Além disso, alguns atletas de destaque da REMS (como Ana Moser e Magic 
Paula) combinaram uma visita ao Governador para reforçar estes pontos.

Em decorrência desta aproximação, em outubro de 2016, a REMS foi 
convidada pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude para participar com 
um representante na CAAP. Como sabíamos que nosso representante não 
poderia julgar processos com os quais tivesse envolvimento, verificamos junto à 
Secretaria qual seria o procedimento a ser adotado nestes casos. 

https://drive.google.com/file/d/0B6wraR7mSJ97Sng5MmI1cmh6cVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B6wraR7mSJ97Z1VRbVN2ZUx0UVU/view
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Fomos informados de que, quando isso acontecesse, nosso representante 
deveria se declarar impedido e se abster de votar. No dia 25/10/2016 indicamos 
à Secretaria que o nosso representante seria o Gerson Fonseca, então 
Coordenador Geral da Fundação EPROCAD, membro da REMS. Antes do 
início das reuniões da CAAP, fizemos um levantamento junto aos membros da 
rede para identificar quais apresentaram projetos na janela que se encerrou em 
Novembro/2016. Este levantamento foi encaminhado ao Sr. Junior da SELJ para 
que estes projetos não fossem enviados para análise de nosso representante 
(Gerson).

Audiência pública sobre o 
Plano Nacional do Esporte

Ricardo Vidal, do Instituto Joaquim 
Cruz, membro da REMS, participou 
no dia 09/12 de audiência pública 
sobre o Plano Nacional do Esporte. 
As falas foram convergentes no 
sentido de integrar as ações, definir 
os papeis e priorizar o esporte 
de participação e educacional na 
aplicação dos recursos públicos.
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No dia 22/07 a REMS recebeu o PRÊMIO LIDE ESPORTE 2016, na 
categoria: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE. 

Como estávamos em um momento no qual o foco era o esporte 
de alto rendimento, devido à proximidade dos Jogos Olímpicos, a 
premiação da REMS foi muito relevante, pois promoveu a importância 
do esporte para todos e também das organizações que atuam com 
este direcionamento.

Matéria no site da REMS:  
rems.org.br/br/rems-recebe-premio-lide-esporte-2016/ 

Luiz Fernando, membro do Conselho de representantes da REMS, com a 
medalha recebida.

7. Premiação

Prêmio LIde Esporte 2016

http://rems.org.br/br/rems-recebe-premio-lide-esporte-2016/ 
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8. Comunicação

NOVA PLATAFORMA REMS SOBRE 
ESPORTE PARA A MUDANÇA SO-
CIAL (lançada em 25/05)

• Inserção de áreas novas e atualização 
constante
• No face da REMS, tivemos um alcance de 
mais de 9.000 pessoas com o post sobre o site 
novo
• 30 membros da REMS se inscreveram para 
poder inserir conteúdo diretamente no site
• Cerca de 1.000 visualizações por mês 

Esta plataforma (www.rems.org.br) proporciona 
visibilidade ao trabalho das organizações que 
atuam com esporte para a mudança social no 
Brasil, além de reunir conteúdo relevante sobre 
esporte, que pode ser acessado por todos que 
se interessam por este tema.

Filtros
Temos uma funcionalidade que auxilia 
a encontrar as organizações da rede de 
acordo com seus estados de atuação, 
cidades, atividades físicas desenvolvidas 
e temas transversais da REMS. Esta nova 
funcionalidade é muito útil para os membros 
da rede, que têm maior facilidade para 
encontrar organizações de acordo com suas 
necessidades e realizar trabalhos em conjunto, 
ou trocar informações. Externamente, esta 
nova funcionalidade também é um facilitador. 
Por exemplo: um patrocinador interessado 
em financiar projetos de organizações que 
trabalham com esporte + empoderamento 
feminino, ou esporte + pessoas com 
deficiência, consegue localizar facilmente 
as organizações da rede com estes perfis, 
é direcionado para os sites delas e pode 
contata-las diretamente.

Tudo isto está disponível aqui:  
http://rems.org.br/br/quem-faz-parte/

Calendário
Outra parte do site novo da REMS que 
ficou muito interessante é o calendário de 
eventos. Mapeamos constantemente os 
eventos relacionados ao esporte e aos temas 
transversais da REMS, que acontecem no 
Brasil e fora, os reunimos e divulgamos no 
calendário de eventos. Nesta parte é possível 
ver todos os eventos divulgados, ou separar 

por país, estado, cidade e realizador (com 
destaque para aqueles realizados pelas 
organizações da REMS).
Para acessar esta área, clique aqui: http://
rems.org.br/br/eventos/

Conhecimento em rede
Na área “conhecimento em rede” fazemos 
uma reunião de materiais (pesquisa, estudos, 
casos práticos) sobre o esporte para o desen-
volvimento humano e os temas transversais 
da REMS. Alguns exemplos de materiais 
interessantes, entre outros, são: Carta 
Internacional da Educação Física, da Atividade 
Física e do Esporte (da UNESCO), Cartilha 
sobre esporte adaptado (da ADD) e Guia 
Didático – Esportes Coletivos Terrestres (da 
Secretaria de Esportes de SP).

Tudo isso está disponível aqui:  
http://rems.org.br/br/pesquisas-estudos-e-ca-
sos/

Além da alimentação do site realizada pela 
Secretaria Executiva da REMS, os membros 
também podem colaborar, inserindo notícias, 
eventos, materiais para consulta e projetos.
Com a reformulação do site, buscamos 
agregar informações sobre a área de esporte 
e desenvolvimento, além de socializar 
conhecimentos entre as organizações e outros 
interessados, para fortalecer o movimento do 
esporte pela transformação social.

http://www.rems.org.br
http://rems.org.br/br/quem-faz-parte/ 
http://rems.org.br/br/pesquisas-estudos-e-casos/ 
http://rems.org.br/br/pesquisas-estudos-e-casos/ 
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Vídeo Institucional da REMS
O primeiro vídeo institucional da REMS está em 
produção. Foi financiado por uma bolsa de U$ 
2.500 da Sports United, programa do Governo 
dos Estados Unidos, recebida pela Louise 
Bezerra, então Secretária Executiva da REMS. 
A concessão foi utilizada para arcar com 
visitas da Secretaria para 15 organizações. 
Com a saída de uma pessoa da Secretaria, 
não foi possível finalizar este trabalho, que será 
retomado em 2017 (a ser definido com o plano 
de ação).

Relatório de Mídia
Para ver onde a REMS apareceu na imprensa, 
confira aqui o relatório de mídia (para a SIEMS 
foi contratada uma assessoria de imprensa, 
que desenvolveu também o trabalho de 
clipping). 

Newsletteres

Confira as Newsletteres de 2016:

Abril/2016
http://us11.campaign-archive1.com/?u=c0f6d-
f70eba24cf82726d6ae6&id=76051d320d&e=[U-
NIQID] 

Julho/2016
http://us11.campaign-archive1.com/?u=c0f6d-
f70eba24cf82726d6ae6&id=bfe1b2b7d8&e= 

Parceria com o PNUD para série exclusiva 
com atletas das organizações da REMS 
que participaram ou apoiaram os Jogos 
Olímpicos

Foi realizada uma série de entrevistas 

veiculadas nos sites do PNUD e da ONU, bem como 
mídias sociais. 

Exemplos: http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/
home/presscenter/articles/2016/08/23/basquete-para-
-todos-a-inclus-o-social-por-meio-do-esporte.html

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/
presscenter/articles/2016/08/24/-sou-mulher-sou-ne-
gra-o-esporte-me-fez-superar-os-preconceitos-.html

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/
presscenter/articles/2016/08/22/da-cidade-de-deus-
-ao-p-dio-ol-mpico.html 

Parceria com o Youtube

A partir de 02/08, aproveitando o espírito esportivo 
no qual o país estava mergulhado, o YouTube Kids 
ganhou uma nova aba dedicada aos esportes. Ela 
substituiu temporariamente a categoria menos utilizada 
em cada dispositivo, trazendo diariamente novidades 
relacionadas a esse tema.
Além da nova aba, que selecionou o que há de melhor 
para as famílias em relação a esportes e atividades 
divertidas, duas playlists oferecidas por ex-atletas 
brasileiros tornam os esportes e brincadeiras mais 
legais:

Raí de Oliveira, junto com a Fundação Gol de Letra e a 
Rede Esporte pela Mudança Social ofereceram uma 
playlist lúdica com o tema “Esporte faz acontecer”, 
no qual sugeriram vídeos de brincadeiras de rodas, 
atividades divertidas, músicas sobre o tema e vídeos 
sobre esportes populares no país.
Ana Moser e o Instituto Esporte Educação criaram 
uma playlist com o tema Esporte Educação, na qual 
abordaram maneiras de como trabalhar esportes nas 
escolas do Brasil, com um grande potencial de inspirar 
as escolas e professores de educação física.

O YouTube Kids chegou ao Brasil no final de junho para 
oferecer uma melhor experiência para as crianças que 
já assistem vídeos no YouTube. O app mostra conteúdo 
nas categorias Séries, Música, Aprender e Explorar, 
além de permitir que as crianças busquem vídeos 
relacionados aos seus diversos interesses.

https://drive.google.com/open?id=0B6wraR7mSJ97X0pWZTBLTTRpZnc
http://us11.campaign-archive1.com/?u=c0f6df70eba24cf82726d6ae6&id=76051d320d&e=[UNIQID] 
http://us11.campaign-archive1.com/?u=c0f6df70eba24cf82726d6ae6&id=76051d320d&e=[UNIQID] 
http://us11.campaign-archive1.com/?u=c0f6df70eba24cf82726d6ae6&id=76051d320d&e=[UNIQID] 
http://us11.campaign-archive1.com/?u=c0f6df70eba24cf82726d6ae6&id=bfe1b2b7d8&e=  
http://us11.campaign-archive1.com/?u=c0f6df70eba24cf82726d6ae6&id=bfe1b2b7d8&e=  
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2016/08/23/basquete-para-todos-a-
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2016/08/23/basquete-para-todos-a-
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2016/08/23/basquete-para-todos-a-
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2016/08/24/-sou-mulher-sou-negra-
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2016/08/24/-sou-mulher-sou-negra-
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2016/08/24/-sou-mulher-sou-negra-
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2016/08/22/da-cidade-de-deus-ao-p
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2016/08/22/da-cidade-de-deus-ao-p
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2016/08/22/da-cidade-de-deus-ao-p
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REMS FLUXO DE CAIXA Jan-16 Fev-16 Mar-16 Abril-16 Maio-16 Jun-16 Jul-16 Ago-16 Set-16 Out-16 Nov-16 Dez-16 Total

Receitas

Repasse Nike 158,353.00 158,353.00

Repasse GYZ 60,000.00 60,000.00

Rendimentos Aplicação 1,350.08 1,145.69 986.40 883.20 737.44 442.59 135.05 1,106.27 1,402.42 1362.46 9,551.60

Total Receitas 1,350.08 1,145.69 986.40 883.20 737.44 442.59 135.05 0.00 60,000.00 159,459.27 1,402.42 1,362.46 227,904.60 

Despesas
Desp Pessoal

Salário Líquido + IRRF Funcionario 8,298.73 7,912.99 7,912.99 8,515.24 12,965.64 8,076.64 7,308.09 6,595.40 4,005.00 4,005.00 4,005.00 4,005.00 83,605.72

Encargos Trabalhistas 6,786.68 6,368.72 6,183.96 6,641.54 9,435.79 6,908.65 6,624.28 4,618.30 3,144.50 23,355.50 5,037.22 6,402.60 

Total Desp Pessoal 15,085.41 14,281.71 14,096.95 15,156.78 22,401.43 14,985.29 13,932.37 11,213.70 7,149.50 27,360.50 9,042.22 10,407.60 175,113.46 

Servicos Terceiros

Taxas Sodexo 35.06 36.74 20.90 33.40 31.74 35.06 19.21 17.54 5.70 5.70 3.55 6.66 251.26

Consultoria Estratégica/Mediação 20,000.00 20,000.00

Informática - consultoria 300.00 150.00 450.00

Website 500.00 500.00

Total Servicos Terceiros 35.06 36.74 20.90 33.40 31.74 20,535.06 319.21 17.54 5.70 5.70 3.55 156.66 21,201.26 

Administrativas

FEE Atletas 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

Material de escritório e apoio 513.3 352.78 135.39 64.24 168.69 535.34 177.59 423.89 54.89 136.21 77.79 457.37

Condução e Transporte 1,711.06 410.3 1,308.10 65.6 211.3 147.71 199.83 252.72 4,306.62

Eventos 1125 37.04 1,162.04

SIEMS - 2016 0.00

Viagens e Representações 2,381.44 4,689.91 2,495.54 463.2 5,851.58 271.20 270.00 16,422.87

Total Desp Adm 8,119.10 8,395.47 6,176.62 3,128.48 5,108.68 11,112.86 3,837.68 3,995.49 3,109.78 3,272.42 3,392.45 4,437.46 60,989.01

Despesas Financeiras

Tarifa Bancária 115 127 127 127 127 95.25 95.25 95.25 95.25 95.25 95.25 95.25 1,289.75

Imposto de Renda s/Aplicação 81.58 405.72 37.8 23.32 208.97 757.39

Total Despesas Financeiras 115 127 127 127 208.58 500.97 133.05 95.25 95.25 95.25 118.57 304.22 2,047.14

Equipamentos

Computadores e Periféricos 3,248.00 3,248.00

Total IMOBILIZADO 0.00 0.00 0.00 3,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,248.00

Total Gastos 23,354.57 22,840.92 20,421.47 21,693.66 27,750.43 47,134.18 18,222.31 15,321.98 10,360.23 30,733.87 12,556.79 15,305.94 262,598.87

CAIXA 147,190.37 125,495.14 106,060.07 85,249.61 58,236.62 11,545.03 -6,542.23 -21,864.21 27,775.56 156,500.96 145,346.59 131,403.11 

9. Relatório Financeiro REMS - Ano 2016

R$ 169,194.86
Saldo inicial em 01/01/2016 Saldo final em 31/12/2016

R$ 131,403.11



www.rems.org.br


