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FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO 

SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

r ADITAMENTO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO N" 29/2021-SCP 
PROCESSO SDE N“ 1206/21

r ADITAMENTO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO que 
entre si celebram a Fundação Centro de Atendimento 
Socioeducativo ao Adolescente - FUNDAÇÃO CASA-SP 
e ACER Brasil - Associação de Apoio a Criança em Risco, 
com o objetivo de trabalhar os jogos lúdicos pré- 
desportivos de uma maneira democrática, inovadora e 
transformadora, através do projeto Rexona Quebrando 
Barreiras.

A FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - 
FUNDAÇÃO CASA-SP, instituída pela Lei n® 185, de 12 de dezembro de 1973, com alterações que 
lhe foram introduzidas, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob 
o n“ 44.480.283/0001-91, com sede na Rua Florêncio de Abreu, n° 848, Luz, São Paulo, Capital, neste 
ato representado pelo senhor Chefe de Gabinete, YURI HORALEK E DOMINGUES, respondendo 
interinamente pelo expediente da Fundação CASA-SP, nos termos do Decreto publicado no DOE de 
14-01-2022, e pelo senhor AURÉLIO OLÍMPIO DE SOUZA, Diretor Administrativo nomeado nos 
termos da Portaria Administrativa n® 831/2019, doravante denominada FUNDAÇÃO CASA-SP, e

ACER BRASIL - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO, inscrito(a} no CNPJ/MPF sob o 
número 86.912.086/0001 -44, com sede à Rua João Antônio de Araújo, n® 427 - Eldorado -* Diadema 
- SP CEP: 09972-001, neste ato representado por seu Presidente, senhor ANDERSON NOEL 
CARIGN ANO, portador da cédula de identidade com RG n® 24.282.426-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob 
o n° 161.309.638-07, doravante denominada ACER BRASIL, celebram o presente Acordo de 
Cooperação, em conformidade com as normas legais vigentes, no que couber, com a Lei 13.019/14 
alterada pela 13.204/15, mediante as seguintes cláusulas e condições:

As referidas partes, CONSIDERANDO:

a) que em 10/08/2021 foi celebrado o Acordo de Cooperação n® 29/2021-SCP, tendo por objeto 
trabalhar os jogos lúdicos pré-desportivos de uma maneira democrática, inovadora e transformadora, 
capacitando 150 profissionais de educação física da Fundação CASA e 200 Jovens, auxiliando no 
sustento das 200 famílias dos jovens envolvidos, através do projeto Rexona Quebrando Barreiras.

b) que as partes manifestaram expressamente o seu interesse na continuidade da presente parceria;

c) que na Cláusula Sexta do referido instrumento ficou estabelecida a vigência do ajuste por 06 (seis) 
meses, prorrogável até o limite de 60 (sessenta) meses;

d) que a prorrogação da parceria foi autorizada e justificada por escrito, conforme exarado às fis. do 
Processo SDE n® 1206/21.

RESOLVEM, de comum acordo, aditar o Acordo de Cooperação n® 29/2021-SCP, nos termos do artigo 
55 da Lei Federal n° 13.019/2014, o que ora fazem nos termos a seguir expostos:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo tem como objeto trabalhar os jogos lúdicos pré-desportivos de uma maneira 
democrática, inovadora e transformadora, capacitando 150 profissionais de educação física da 
Fundação CASA e 200 jovens no projeto Rexona Quebrando Barreiras.

PARÁGRAFO ÚNICO
Excluindo-se, a partir do Piano de Trabalho apresentado, o auxilio no sustento das 200 famílias dos 
jovens envolvidos no Projeto Rexona Quebrando Barreiras.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO
O prazo de vigência da presente cooperação fica prorrogado por mais 08 (oito) meses, de 10 de 
fevereiro de 2022 a 09 de outubro de 2022, consoante prevê a Cláusula Sexta do ajuste originário.

PARÁGRAFO ÚNICO
Considerada a vigência inicial, a presente parceria já teve o prazo decorrido de vigência, até o presente 
termo, de 06 (seis) meses.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam RATIFICADAS as demais Cláusulas constantes do Acordo de Cooperação de n° 029/2021-SCP 
e ANEXO 1 - PLANO DE TRABALHO, não conflitantes com o presente instrumento.

E, por estarem certos e ajustados, assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, i-(^de‘fovy6/í2^‘^C^ de 2022.

FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO 
CASA-SP

Yuri Horalek e Domíngues
Chefe de Gabinete

respondendo interinamente pelo expediente da FCASA-SP
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Tatiane Regina Faula Horta
Chefe de Seção

Alessandra Batista Leite 
Gerente Administrativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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ACERBRASIL
DESENVOIVIHEWO HUMANO E COMUNITAWO

Plano de Trabalho - Projeto Rexona Quebrando as Barreiras 

Parceria entre ACER Brasil e a Fundação CASA

Sobre a instituição proponente:

Associação de Apoio a Criança em Risco — ACER Brasil 
CNPJ; 86.912.086/0001-44
Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427 — Eldorado. CEP: 09972-001 - Diadema — SP. 
Telefones: 4049-1888 e 4049-6684 40493520 E-maü: info@acerbrasil.org.br 
Site; www.acerbrasil.ora.br

Registros:

Inscrição no CM DC A/Diadema; 006 
Inscrição no CMAS/Diadema: 009
Inscrição Municipal: 23.994-7 Utilidade Pública Municipal Lei N“ 1.691 de 09/09/98 
Utilidade Pública Estadual Lei N“ 11.932 de 07/06/05 CRC - Cadastro Estadual de Entidades - 
2847/2012 CEBAS: Processo n“ 71000.141582/2010-10, parecer técnico n*’ 1365/20174CG 
CEB/DRSP/SNAS/MDS

Representante legal: Anderson Noel Carignano - Presidente.

Equipe Técnica Responsável:
Michael William da SI iva Santos — Secretário Geral;
Jonathan L Hannay - Gerente de Relações Institucionais;
Andressa Silva — Gerente de Proteção à Criança e ao Adolescente:
Kelly Pimentel de Lima — Coordenadora de Área de Assistência Social:
Orlando da Vila Neto — Coordenador de Esportes.

Atendimento ao púbico externo:
2® à 6®f. das 08 às 17 horas.
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Horário de Atividades e Atendimento às crianças, adolescentes e suas famílias:
2® a 6^f. das 8:00 às 21:30. Sábado das 8:00 às 17 horas.

Apresentação da ACER

A Associação de Apoio à Criança em Risco - ACER foi fundada em novembro de 1993 com 
trabalho junto a meninos de rua na área central de São Paulo adotando uma proposta de 
recuperação. Em 2001 a ACER ampliou o trabalho para englobar a prevenção de migração para as 
ruas com a abertura do Espaço Cultural Beija-Flor, onde passou a atender inicialmente 60 jovens 
da comunidade da zona sul de Diadema (SP). Em março de 2003, quando a entidade transferiu 
suas atividades para o atual Espaço Comunitário ACER, constituiu uma nova diretoria e

mailto:info@acerbrasil.org.br
http://www.acerbrasil.ora.br
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presidência, e passou a atender 530 crianças e jovens em duas iinhas de intervenção; oferta de 
atividades socioeducativas e acompanhamento social.

Em Junho de 2014 o Estatuto foi revisado e a atual diretoria foi eleita em 2019 com mandato 
até 2022. A gestão Institucional é feita pela Diretoria, pela Secretaria Geral e pelo Conselho Gestor 
(composto pela Secretária Geral e Coordenadores das áreas de educação integral, esportes e 
assistência social).

Os programas e ações executados pela ACER Brasil buscam realizar sua missão; "resgatar a 
dignidade de crianças e jovens promovendo a transformação do meio social". E também a sua 
visão "servir nossa comunidade cocriando estratégias para a transformação social que 
correspondam às suas necessidades, compartilhando-as ativa mente com organizações e o poder 
público em âmbito nacional e internacional". Elas são traduzidas em seus princípios 
metodológicos, quais sejam, o desenvolvimento da potencialidade da pessoa e das famílias, a 
preparação para o mundo do trabalho, o fortalecimento dos laços de pertencimento familiar e de 
vínculos comunitários, como está explicado em seu Projeto Político PedagógicoT

Atualmente a ACER Brasil organiza os atendimentos para crianças, adolescentes e suas 
famílias em duas áreas: a) Educação Integral - através do Programa de Esportes, oferecendo 
Rugby, Futebol, Futsal, Basquete, Vôlei e Handebol como estratégia de impacto social, de 
desenvolvimento humano e de valorização da prática esportiva pelas mulheres; do Programa 
Raízes, composto por atividades artísticas e culturais como capoeira, percussão, música, dança e 
artes visuais e cênicas - com ênfase nas expressões artísticas e estéticas indígenas, africanas e 
europeias, para reconhecimento e valorização da identidade cultural Brasileira e do Programa 
Leitura nas Escolas. A segunda área é a Assistência Social, pelo Programa Família Guardiã - 
profissionais especialistas apoiam as famílias extensas, guardiãs de crianças e adolescentes 
afastadas do convívio parental pelo judiciário, devido a situação de violência ou grave violação de 
direitos.

A principal mantenedora da instituição é a CARF-UK, fundada em 1997 em Londres/Reino 
Unido. A CARF-UK é inteiramente administrada por voluntários e seus custos operacionais são 
cobertos por parceiros no Reino Unido, o que significa que toda recurso financeiro é utilizado no 
trabalho realizado pela ACER Brasil, em Diadema/SP. Em todo tempo, outras importantes fontes 
de sustentação dos atendimentos realizados pela ACER Brasil, como o recurso público municipal, 
através da celebração de parceria.

A ACER Brasil já realizou diversas ações em parceria com a Fundação CASA ao longo dos 
anos com inicio em 2015 com a realização de capacitações e elaboração de currículo para os 
professores de educação física da Fundação CASA, distribuição de bolas de futebol e de futsal 
"indestrutíveis" de One World Futbol bem como oficinas e festival de Rugby com unidades da 
região do ABC Paulista.

Justificativa:

O MOVIMENTO TEM O PODER DE TRANSFORMAR VIDAS

Todos deveriam poder experenciar os benefícios que o movimento proporciona, sendo eles físicos, 
mentais e sociais. Seja você quem for, ou como se movimente, você deve ser incentivado e 
encorajado, já que o movimento tem o poder de transformar vidas.

’ 0 Projeto Político Pedagógico da ACER Brasil está disponível no site: www.acerbrasiI.ora.br

http://www.acerbrasiI.ora.br
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O ATO DE SE MOVIMENTAR É UM DIREITO HUMANO

[Type here]

Quando nos movimentamos, construímos nossa confiança e somos desafiados a ir mais longe, 
expandindo nossos limites, tornando tudo possível.

NO ENTANTO, TEMOS MUITAS BARREIRAS QUE NOS IMPEDEM

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 80% da população adolescente mundial não é 
ativa 0 suficiente. Às vezes, estamos presos às nossas inseguranças. Nos falta confiança e 
motivação para seguir em frente, porque temos medo de fracassar ou de ser julgados. Durante 
práticas esportivas, 4 em cada 10 adolescentes temem o Julgamento de outras pessoas.

NO BRASIL

No nosso país, 85% dos brasileiros enfrentam limitações para se movimentar. Isso surge desde 
cedo e contínua ao longo da vida. Além disso, presenciamos uma forte desigualdade social no 
país, com 74% dos Jovens em escolas públicas, que não possuem estrutura básica para criar 
ambientes de prática de esportes e lazer, e 4 milhões de Jovens vivendo em regiões 
periféricas. Muitos não podem se movimentar por conta de outras barreiras, como expectativas 
culturais, ou medo da discriminação de gênero, sexualidade e raça, ou até pela falta de segurança 
e recursos. Outros simplesmente não têm acesso aos espaços para se movimentar, o que deveria 
ser básico para todo mundo.

TUDO ISSO PODE RESULTAR EM DÚVIDAS SOBRE SI 
CAPACIDADE DE IR ALÉM ATRAVÉS DO MOVIMENTO.

MESMO E SOBRE A SUA

NOSSA MISSÃO:

Criar um projeto que quebre as barreiras autolimitantes de crianças e Jovens para se 
movimentarem, permitindo que se empoderem por meio de iniciativas que promovam a mudança 
de comportamento sustentável.

EMPODERAR JOVENS COM A CONFIANÇA E A OPORTUN IDADE DE SE MOVIMENTAREM 
MAIS, EM UM PROGRAMA SOCIAL EM PARCERIA COM ONGS ESPECIALISTAS NO 
DESENVOLVIMENTO ATRAVÉS DO ESPORTE.

O movimento empodera pessoas a quebrarem barreiras, ao possibilitar que desenvolvam 
habilidades importantes para a vida, como trabalho em equipe e resiliência, trazendo confiança e 
ensinando como superar fracassos e adversidades, indo além dos seus limites.

PROJETO REXONA QUEBRANDO BARREIRAS

Vamos contribuir para que todos tenham a confiança e a oportunidade de se movimentarem mais, 
começando pelas nossas crianças e jovens, incentivando organizações parceiras através de três 
pilares:

NOS ASSOCIAMOS

Em parceria com organizações locais que incentivam o movimento e o esporte, vamos lado a lado 
aprimorando seus programas e expandindo o seu alcance.



[Type here] [Type here] [Type here]

NÓS TREINAMOS

Através de urn programa de treinamentos digitals, projetado, produzido e fornecido por 
especialistas globais, treinamos professores, treinadores e líderes comunitários, proporcionando a 
eles as ferramentas e habilidades que precisam para continuar Inspirando e desenvolvendo a 
confiança para se movimentarem.

NÓS AMPLIFICAMOS

Junto às organizações parceiras, mapeamos as necessidades locais e concriamos projetos que 
incentivam os Jovens e se propagam por toda a comunidade.

Objetivo geral: Capacitar profissionais da Fundação CASA e jovens internos a se tornarem 
agitadores promovendo atividades diversas para movimentar os adolescentes internos.

Objetivos específicos:
• Capacitar 150 profissionais de educação física em métodos de promover a movimentação 

física entre adolescentes.
• Capacitar 200 adolescentes internos em métodos de promover a movimentação física entre 

adolescentes.
• Ter profissionais e adolescentes internos promovendo atividades organizadas por eles em 

todas as unidades da Fundação CASA.

Público alvo: Os professores de educação física e outros profissionais da área pedagógica da 
Fundação CASA e 200 adolescentes internos e suas famílias.

Atividades:

Será oferecida uma capacitação online dividido em 9 módulos sendo que o primeiro terá 20 
minutos de duração e todos os subsequentes terão uma duração de cerca de uma hora de 
conteúdo. Cada módulo consiste de um vídeo e material de apoio que pode ser baixado em 
arquivo eletrônico e/ou impresso. Uma vez realizado um ou mais módulos, espera-se dos 
participantes planejar e executar ações que levem aos internos se movimentarem. Os profissionais 
que já fizeram os módulos serão os medidores e mentores dos adolescentes que participem do 
projeto inclusive Irão apoiá-los no planejamento e realização de ações dentro das unidades.

Equipamentos necessários:

Computadores com acesso ao internet e celular para o registro de atividades.

Beneficiários:

Até 150 funcionários da Fundação CASA, com preponderância de profissionais de Educação 
Física.
200 adolescentes internos da Fundação CASA.

Carga Horária: 2 a
i oz 3:íõ 5
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Há 9 módulos de capacitação e a carga horária da capacitação completa é de 18 horas sendo que 
para cada vídeo aula de 1 hora, há os materiais complementares que necessitarão de mais uma 
hora de dedicação.

Cronograma:

Março Abril Maio Junho Agosto Setembro
Estabelecer a parceria X
Profissionais fazem módulos X X X X X
Adolescentes fazem módulos X X X
Profissionais realizam ações X X X X X
Adolescentes realizam ações X X X X
Camisetas são distribuídas X X X
Fazer monitoramento do projeto X X X X X X

Resultados desejados:
• Profissionais da Fundação CASA melhor capacitados para trabalharem com os adolescentes 

Internos.
• 200 adolescentes capacitados para serem promotores comunitários de atividades físicas,
• Profissionais e adolescentes capacitados realizam diversas atividades em todas as unidades 

da Fundação CASA "agitando" todos os internos positivamente.
• 200 adolescentes internos tenham um aumento de auto-estima e com experiências positivas 

de realização de ações propostas por eles.
• A Fundação CASA demostra para a sociedade Paulista a capacidade para a ressocialização 

de adolescentes Internos.

Responsabilidades da Fundação CASA:
• Disseminar a oportunidade de realizar a capacitação entre seus profissionais.
• Promover a participação dos profissionais na realização de módulos de treinamento.
• Selecionar 200 adolescentes para participar do projeto.
• Repassar camisetas do projeto para profissionais e adolescentes que cumprem com os 

requisitos necessários pra recebe-Ias.
• Manter comunicação regular com a entidade.
• Oferecer condições físicas e temporais para funcionários e adolescentes participarem do 

projeto.

Responsabilidades da ACER Brasil:
• Incluir a Fundação CASA como parceiro no Projeto Rexona Quebrando Barreiras
• Fornecer e operar sistema de registro dos profissionais e adolescentes participantes do 

projeto bem como da sua realização de módulos e ações decorrentes.
• Fornecer camisetas para os profissionais e adolescentes que completam o número mínimo 

de módulos.
• Manter comunicação regular com a Fundação CASA, informando de quaisquer 

intercorrências que possam ocorrer.

Investimento a ser feita por ACER Brasil pra realização do projeto:

R$25.000,00
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Avaliação:

Dados quantitativos sobre a participação de profissionais e adolescentes no registro, realização de 
módulos e realização de atividades decorrentes do projeto serão coletados através de sistema 
online de registro - Typeform - operado pela ACER Brasil que fornecerá relatório mensal à 
Fundação CASA. Também terá registro fotográfico das ações realizadas dentro das normas da 
Fundação CASA.

Diadema, 19 de novembro de 2021

Jonathan Hannay
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