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I. IDENTIFICAÇÃO
Nome da associação:  INSTITUTO BRASIL + SOCIAL  
Endereço: Rua Gama Lobo, 2158 – Ipiranga - SP             
CEP:  04269-001                                             
Telefone/Fax: (11) 99121-7287  - Adm - Niolanda          
Telefone/Fax: (11) 992027235 - Doações - Nilsa 
CNPJ: 37.416.305/0001-99
Email: contato@institutobrasilsocial.org.br
Site: www.institutobrasilsocial.org.br

FINALIDADE ESTATUTÁRIA
1 – Dedicar-se à assistência social e ao apoio à
educação, por meio do atendimento direto, defesa e
garantia de direito e assessoramento, conforme as
diretrizes da Política Nacional de Assistência Social e os
públicos por ela abrangidos;

DIRETORIA
Mandato (04 ANOS): de 01/Jan/2020 à 31/12/2023
DIRETOR PRESIDENTE  Geovanio Domingos dos Santos
DIRETOR ADMINISTRATIVO Niolanda Dantas de Assis
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO Eloísa Yukie Matsuda

CERTIFICADOS E TITULARIDADE
CNPJ – Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob
o número 37.416.305/0001-99;
CCM – Cadastro de Contribuintes Municipais da
Prefeitura da Cidade de São Paulo sob os números:
6.609.657-0;

Site:

http://www.institutobrasilsocial.org.br/


2 – Proteção dos direitos das crianças, adolescentes,
jovens e adultos;
3 – Estimular, apoiar e promover a prática desportiva e
paradesportiva de crianças, adolescentes e adultos,
valorizando suas identidades e proporcionando a
transformação de vidas utilizando o esporte, em especial
o futebol, paixão nacional, como ferramenta de
integração social e melhora da qualidade de vida;
4 – Promover a saúde, por meio da prevenção, promoção
e reabilitação de indivíduos e articulação de profissionais
de saúde, para oportunizar acesso, humanizar e otimizar
o atendimento em especial a pacientes oncológicos;
5 – Promoção da comunicação e estímulo a liberdade de
acessar e transmitir informações e ideias por quaisquer
meios;
6 – Promover a cultura, como veículo de transformação e
renovação de grupos sociais, através da participação
ativa na dança, música, literatura, artes plásticas, teatro,
cinema e outros;
7 – Promoção do voluntariado;
8 – Promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos
humanos, a democracia e outros valores universais; 
9 – Defesa, preservação e conservação do meio ambiente
rural e urbano, estimulando o desenvolvimento
sustentável.

BREVE HISTÓRICO
O Instituto Brasil + Social foi fundado informalmente em
setembro de 2019 por sua idealizadora, Niolanda Dantas.
Nasceu do sonho desta mulher, que sempre trabalhou no
segmento de atendimento oncológico, e desejava
promover um grande evento para pacientes oncológicos
visando oferecer um dia de alegria e esperança para eles
e seus familiares e, mais que isso, utilizar o evento para
alertar a população sobre a prevenção do câncer. E
também alertar as autoridades para a necessidade de
dar mais prioridade para o segmento oncológico no país.



A idealizadora do Instituto pretendia criar também um
centro de convivência para pacientes oncológicos onde
seriam desenvolvidas várias oficinas com atividades
artesanais, lúdicas e de aprendizagem de um ofício ou
habilidade. “Queremos um espaço onde os pacientes
possam trocar experiências e vivências. Onde possam
apoiar um ao outro, aprender um novo ofício ou
habilidade e compartilhar suas experiências, superar
suas dores e receber vários tipos de terapias”, destaca
Niolanda.

Mesmo sem uma ONG formalmente constituída, Niolanda
e seus parceiros decidiram promover o jogo de futebol
solidário intitulado DRIBLANDO O CÂNCER, que
aconteceu em 15 de dezembro de 2019. 
O evento reuniu 20 ONGs do setor oncológico, que
apoiaram a iniciativa e foi realizado no Esporte Clube
Corinthians com o apoio de vários empresários e da
empresa Craques Master, que trouxe jogadores famosos
com cachês simbólicos. 

A presidência do clube, que cobraria R$ 120 mil pelo
aluguel do campo de futebol, foi convencida a ceder o
campo gratuitamente considerando a motivação social
do evento. Também foram procurados empresários que
doaram os uniformes dos atletas, o som e o serviço de
telão do estádio, os cachês dos atletas, os banners e a
comunicação visual e a higienização e organização do
evento. Empresas de transporte trouxeram pacientes em
vans e ônibus e voluntárias trabalharam na organização
do evento.

O jogo de celebridades teve as presenças de jogadores
como Cafu, Amaral, Biro Biro, Júnior pentacampeão,
Ademir da Guia entre outros que participaram de
grandes clubes e da seleção brasileira. Também abrindo
o evento, foi realizado o jogo de futebol das mulheres e
das crianças. E, a exemplo das Olimpíadas, a abertura do
DRIBLANDO O CÃNCER teve o desfile das 20 ONGs que
adentraram ao campo com suas bandeiras. O chute
inicial foi da conceituada oncologista, Dra Nise
Yamaguchi. 



Com o sucesso do evento e mesmo sem recursos,
Niolanda e seus apoiadores decidiram abrir oficialmente
o Instituto Brasil + Social em 2020 o que foi finalmente
consolidado em julho de 2020. 

INFRAESTRUTURA

Um centro de convivência de pacientes oncológicos 
Um centro de convivência para mulheres que sofrem
ou sofreram relacionamento abusivo. 
Uma área para recebimento e estoque de alimentos,
roupas e demais doações
Um setor administrativo financeiro 
Uma sala de reuniões 
Uma academia de ginástica
Um auditório para eventos de 100 lugares
Uma área de estacionamento de veículos 

A infraestrutura ideal do IBMS seria uma casa ampla com
10 salas e cerca de 500 metros quadrados onde seria
instalada a base do IBMS. E mais uma área de terreno de
cerca de 2 mil metros quadrados para construção de um
alojamento de atletas e um campo de futebol profissional
.
Na casa central seriam instalados:

Equipamentos: computadores e notebooks , mesas e
cadeiras , sofás, poltronas, TVs, equipamento de som ,
equipamento para audiovisual com data show completo,
ar condicionado, ventiladores, balcão para recepção,
escrivaninhas , estação de trabalho coletiva, telefones,
quadros negros, equipamentos de academia, etc

OBJETIVOS
O Instituto Brasil +Social objetiva desenvolver ações
sociais nas áreas da educação, saúde, cultura e
sustentabilidade. Atuando ainda na defesa das minorias,
especialmente a mulher, o idoso e a criança.
Objetiva ainda oferecer projetos e ações à camada mais
pobre da população.



ABRANGÊNCIA
O IBMS atua e opera em todo território
nacional.



PÚBLICO ALVO
Famílias em situação de vulnerabilidade
social, mulheres que sofrem ou sofreram
violência doméstica. Inclui ainda
pacientes oncológicos e suas famílias,
crianças e adolescentes de comunidades
carentes. A opinião pública e as
autoridades em geral.



RECURSOS HUMANOS
ENVOLVIDOS

Empresário do futebol com
amplo networking político e
empresarial. Trabalha
coordenando os jogos de
futebol solidário e o Projeto
Celeiro de Atletas. Realiza a
apresentação das
lives.Também tem o papel de
contatar autoridades e
empresários para trazer
contribuições ao IBMS.

GIL SANTOS 

Como não temos sede própria e nem funcionários,
vamos descrever as funções assumidas pela diretoria.

Administradora e empresária
com larga expertise em
marketing. É a fundadora e
idealizadora do IBMS.
Coordenação geral do IBMS.

NIOLANDA DANTAS 

Jornalista com grande
experiência na grande
imprensa, coordena o setor de
comunicação do IBMS
especialmente o
relacionamento com a
imprensa. Objetivo do seu
trabalho é dar visibilidade com
credibilidade do IBMS.

ELOISA MATSUDA 

A jornalista Nakamura, da
diretoria do Conselho Fiscal, 
 tem grande expertise na
atuação social. Coordena o
Projeto Driblando a Fome.
Contribui para a arrecadação
de alimentos e doações em
geral. Coordena voluntários.
Realiza eventos solidários em
parceria com outras ongs.

NILSA NAKAMURA 

escolaridade superior em administração e finanças – cuida do
Projeto Mulheres de Lótus. E trabalha ajudando o setor
administrativo.

MONICA RODRIGUÊS
VOLUNTÁRIA

O fotógrafo Akira Nakamura,
da diretoria do Conselho
Fiscal, fotografa todas as
ações do IBMS como
voluntário. Colabora também
com todas as fases do
Projeto Driblando a Fome.

AKIRA NAKAMURA 



RECURSOS FINANCEIROS
ENVOLVIDOS

Recursos recebidos de doações de pessoas
físicas e jurídicas. 

Faça a sua doação para o InstitutoFaça a sua doação para o Instituto
Banco Bradesco | Agência: 1431 | Conta: 4636-1Banco Bradesco | Agência: 1431 | Conta: 4636-1

CNPJ: 37.416.305/0001-99CNPJ: 37.416.305/0001-99  
PIX: CNPJPIX: CNPJ



II. CARACTERIZAÇÃO
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PROJETO I: DRIBLANDO O CÂNCER
Fomenta a relevância de ações educativas com foco em
prevenção, cuidados com saúde e bem-estar de homens,
mulheres, crianças e idosos.
Alerta a opinião pública e os governos para a gravidade
da incidência do câncer no país, pedindo prioridade para
as políticas governamentais. E arrecadar fundos para
ONGs parceiras e para o próprio IBMS.

AÇÕES
1) Palestras, workshops e seminários com especialistas
para promover e informar sobre a necessidade da
prevenção porque o câncer pode ser prevenido com
hábitos saudáveis de vida e exames preventivos. Foi
realizado um grande seminário no Câmara Municipal em
13 de novembro de 2019. Compareceram renomados
oncologistas, pacientes, representantes de ONGs do
setor oncológico e o público em geral .

2) Jogo de futebol solidário – o IBMS promove um ou
dois jogos solidários por ano denominados DRIBLANDO O
CÂNCER objetivando chamar a atenção para a grave
questão do câncer no país reunindo jogadores famosos e
celebridades. A ação pretende ainda arrecadar fundos
para as diversas ONGs parceiras e para o IBMS.

3) Projeto Reconstruir – O IBMS fechou uma parceria
com o Projeto Arte com paixão, da conceituada
micropigmentadora Ana Savoy, para implantar o primeiro
ambulatório dirigido a mulheres que tiveram câncer e
perderam a sobrancelha ou a mama. A reconstrução da
sobrancelha e da aréola da mama com a
micropigmentação pretende devolver a autoestima das
mulheres e contribuir para a sua recuperação. O projeto
recebeu a adesão de vários estúdios de tatuagem.



Quadro de recursos Humanos: Diversos voluntários
O público alvo dos projetos chegou até o IBMS a partir
de divulgações na imprensa e redes sociais do próprio
IBMS bem como por indicação das ONGs parceiras.

Resultados obtidos:
O projeto Driblando o Câncer foi elaborado e
desenvolvido a partir da percepção de que o câncer é a
segunda causa de morte no país, com tendência de se
tornar a primeira causa caso nada seja feito. Então
optamos por formatar uma campanha usando o futebol,
maior paixão do brasileiro, para falar e alertar sobre o
câncer. 

Usando o futebol como gancho e motivação, o
DRIBLANDO O CÂNCER atingiu os pacientes oncológicos,
trazendo também homens e mulheres em campo para
assistir as celebridades do futebol. 

A grande aliada do projeto foi a imprensa e a assessoria
de imprensa do IBMS realizou um grande trabalho de
divulgação na mídia nacional, dando visibilidade com
grande credibilidade ao projeto. 

Driblando o Câncer esteve veiculado em mais de 200
importantes portais de notícias em todo Brasil incluindo
G1, Exame, Veja entre outros, sendo veiculado também
pela FOX SPORTs e pelas emissoras do grupo Globo
como Globo News, History Channel, GNT entre outras.

O impacto na vida do usuário foi altamente positivo. O
tema câncer foi anunciado e discutido em rede nacional,
mostrando ao público que o câncer é perigoso, avança,
mas que tem cura quando detectado precocemente e
através de hábitos saudáveis de vida.

Também teve impacto no público alvo autoridades.
Largamente divulgado pela mídia nacional, o tema
adentrou gabinetes oficiais, alertando os governos que
as políticas públicas de saúde precisam priorizar a área
oncológica.



REDES SOCIAIS
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Pacientes oncológicos, famílias e amigos; 
População em geral; 
Autoridades;
Imprensa.

Live - 5 voluntários
Atendimento on-line: 6 voluntários
Atendimento presencial: 12 voluntários

Via eletrônica: + 1.000 pessoas
Presencial: 100 pessoas
*Acesso restrito pela pandemia.

Público alvo 

Periodicidade do projeto: o ano todo 
Área de abrangência: Imprensa e Redes Sociais em todo
território nacional com abrangência internacional pela internet
Acesso à informação pela imprensa e redes sociais: 900 mil
pessoas
Recursos Humanos utilizados

Capacidade de Atendimento

Recursos Financeiros: Doações de pessoas físicas e Jurídicas
Total de atendimento no exercício: 1.100pessoas



PROJETO II: DRIBLANDO A FOME
O projeto Driblando A Fome: Adote Uma Família, nasceu com
o propósito de ajudar as famílias que perderam seus
empregos na pandemia.

Sabemos que o assistencialismo deve ser preventivo, apenas
para ajudar no momento de extrema urgência (Fome).
No entanto, nosso projeto vai além.
Estamos fazendo contato com várias empresas para que
possamos encaminhar as pessoas que estão desempregadas
a se recolocarem no mercado.

Sabemos da morosidade desse trabalho, mas estamos
lutando para credenciar as empresas que entendam a
importância dessa mobilização, afim de tentarmos de fato
colaborar com as família que estão vivendo uma grande crise
em seus lares pela falta de alimento.
No inicio da pandemia do Corona Vírus, em março/20, o
Instituto ajudou as família , dentre elas as que vivem em
vulnerabilidade social e também varias classes de
trabalhadores como os musicas do Brasil, que foram os
primeiros a perderem seus trabalhos com o cancelamento dos
eventos sociais.

Nosso corpo de voluntários analisam a necessidade de cada
família que nos procuravam.
Todos que chegaram ao Instituto foram atendidos pela força
de trabalho de toda diretoria e voluntários que se
solidarizaram com a situação instalada pela falta de alimentos
em seus lares.

Varias ações foram realizadas para angariar alimentos:
Lives Solidarias com Artistas, através do Programa Entre
Craques (que é do Instituto) dirigido pelo presidente do
Instituto.

O programa Entre Craques tem o papel de mobilizar as ações
do Instituto, junto aos empresários e artista, dando assim
credibilidade e acompanhamento de todos os trabalhos
realizados.

Toneladas de alimentos foram arrecadados. 
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Famílias em situação de vulnerabilidade social 

Live - 5 voluntários
Atendimento on-line: 6 voluntários
Atendimento presencial: 12 voluntários

Via eletrônica: 2.500 famílias
Presencial: 3.600 famílias

Público alvo: 

Periodicidade do projeto: O ano todo
Área de abrangência: Imprensa e Redes Sociais em todo
território nacional com abrangência internacional pela internet
Acesso à informação pela imprensa e redes sociais: 900 mil
pessoas
Recursos Humanos utilizados

Capacidade de Atendimento

 * Acesso restrito pela pandemia.
Recursos Financeiros: Doações de pessoas físicas e jurídicas
Total de atendidos no exercício: 6.100 famílias



SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.
 
 
 
 
 
 

_______________________________
GEOVANIO DOMINGOS DOS SANTOS 

PRESIDENTE
CPF 120.861.558-08


