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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;
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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
A sociedade como um todo, incluindo
famílias em situação de vulnerabilidade,
inscritas nos projetos para recebimento
de cestas básicas. 

Também inclui  pacientes oncológicos e
suas famílias; crianças e adolescentes de
comunidades carentes. Populações de
asilos e creches.



RECURSOS HUMANOS
ENVOLVIDOS

Empresário do ramo do
futebol com grande expertise
em negócios - cuida do
networking do Instituto
objetivando trazer parceiros e
patrocinadores bem como
celebridades, artistas e
jogadores de futebol. Realiza
contatos com os governos
para o mesmo fim. Atua no
relacionamento institucional e
comercial.

GIL SANTOS 
Administradora e empresária
especializada em marketing -
cuida do  gerenciamento
geral do Instituto e de sua
administração.

NIOLANDA DANTAS 

Jornalista especializada em
comunicação e marketing –
cuida da comunicação do
IBMS, especialmente das
relações com a imprensa
objetivando dar visibilidade
com credibilidade ao Instituto.

ELOISA MATSUDA 

Jornalista de formação, atua
como coordenadora do
projeto  Driblando A Fome.
Gerencia o recebimento,
armazenagem e montagem
de cestas básicas. Faz
contato com o poder público
para o recebimento de
cestas. E cadastra famílias e
comunidades para o projeto. 

NILSA NAKAMURA 

Fotógrafo  profissional, que
acompanha e registra todas
as ações realizadas pelo
IBMS. Também auxilia como
voluntário em 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
DO SERVIÇO

PROJETO DRIBLANDO O CÂNCERPROJETO DRIBLANDO O CÂNCER

PROJETO DRIBLANDO A FOMEPROJETO DRIBLANDO A FOME



PROJETO I: DRIBLANDO O CÂNCER
Relevância em 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.

AÇÕES REALIZADAS
1. Lives - Abordando a importância da prevenção contra
o câncer e os exames periódicos.
Diante do caos instaurado por conta da pandemia do
Coronavírus , novas estratégias foram adotadas para que
o assunto continuasse a ter relevância dentro do projeto
desenvolvido desde 2019;

A live foi a ferramenta adotada para prosseguir com o
projeto . Renomados especialistas da área da oncologia
foram convidados e puderam interagir com os
participantes internautas;

2. Campanhas mensais - usando a força do marketing
dos meses coloridos - várias matérias foram publicadas 
 na imprensa fortalecendo a importância do diagnostico
precoce;

3. Oficina de micropigmentação de sobrancelhas para
pacientes em tratamento do câncer. Foi realizada uma
grande ação no evento Tattoo Week on-line, realizado em
outubro, para doação de micropigmentação de
sobrancelhas para 30 mulheres carentes que tiveram
câncer. Também foi convidado um especialista para falar
sobre câncer de mama e outro para falar sobre câncer de
próstata no evento, que teve audiência de 1,2 milhão de
pessoas ao mesmo tempo pelo canal do YouTube;



O evento foi veiculado em várias mídias nacionais de alta
visibilidade como o Portal G1 e a TV Globo entre outros.

4. Acompanhamento de pacientes ao Sistema Único de
Saúde - SUS - com o apoio de entidades filantrópicas;

5. Desfile de moda para pacientes internadas em
instituição de recuperação do vício de droga e álcool no
Outubro Rosa;

6. Desfile de moda masculino com ênfase na prevenção
do câncer realizado na Paróquia Santo Antonio do Pari
Páraco - Frei Simão;

7. Lideramos manifestação pública contra o governo do
estado para protestar quanto ao aumento do ICMS para
os medicamentos oncológicos 

RESULTADOS OBTIDOS
O projeto Driblando o Câncer vem sendo desenvolvido
desde 2019.
Sendo o câncer a segunda causa de morte no Brasil, o
desafio de trazer informações claras e objetivas se faz
necessário para tentar reverter essa grave estatística. 
Caso nada seja feito, o câncer deverá se tornar a
primeira causa de morte no Brasil, superando as doenças
cardiovasculares.     
Por esse motivo, continuamos a formatar campanhas de
alerta utilizando o marketing dos meses coloridos para
chegar cada vez mais perto da população e alertar para a
importância do diagnóstico precoce. 
Nossa luta objetiva ainda sensibilizar as autoridades para
que o câncer tenha prioridade nas políticas públicas.
Lutamos pelo acesso e pela melhoria da qualidade no
atendimento pelo SUS.

Baseados na matriz de SWOT (análise interna) - Temos
como Força: A comunicação - por meio da imprensa e
das redes sociais.



Então de forma estratégica temos utilizado esse meio de
comunicação trazendo especialistas renomados na área da
oncologia , para cada vez mais se aproximar da população
e apresentar os novos avanços da medicina na área da
oncologia, a importância dos exames periódicos, cuidados
com a saúde - meios de prevenção e tirando as dúvidas
sobre mitos x verdades da doença.
 
A importância desse projeto é fazer com que a classes
sociais menos assistidas tenham contato com
conceituados médicos especialistas, aos quais só teriam
acesso, se tivessem um bom plano de saúde ou condições
financeiras de pagar uma consulta particular.

Sem dúvida, muitos são os desafios na área da saúde, mas
o acesso à informação é de fato o fator de sobrevida.

Trabalhar a autoestima dos pacientes com câncer se faz
necessária para que eles consigam desapegar da
consciência de morte e readquiram confiança e esperança
na cura.

Fazer o paciente se desprender do momento que vivencia a
doença e o tratamento é fator preponderante para que ele
avance na cura da doença.

Por isso investimos em ações que propiciem a autoestima e
a autoconfiança.

Reconstrução 
A reconstrução da sobrancelha é considerada para a
mulher a moldura do rosto.
Por isso dar a elas a possibilidade de realizar o
procedimento gratuito (que custa 60% do salário mínimo)
da micropigmentação de sobrancelhas e aprender a se
maquiar, faz com que as pacientes se esqueçam que vivem
a doença e readquiram autoconfiança.

Trabalhos científicos apontam a eficácia da autoestima no
tratamento contra o câncer.



REDES SOCIAIS
@INSTITUTOBMS
@INSTITUTOBMS

#DRIBLANDOOCÂNCER#DRIBLANDOOCÂNCER









PERIODICIDADE DO PROJETO: O ANO TODO 

Área de abrangência:

Imprensa e Redes Sociais em

todo território nacional com

abrangência internacional

pela internet

Recursos Humanos utilizados

Live - 6 voluntários

Atendimento on-line: 5 voluntários

Atendimento presencial: 26 voluntários

Capacidade de Atendimento

Via eletrônica: 1.380 pessoas

Presencial: 40 pessoas

*Acesso restrito pela pandemia.

RECURSOS FINANCEIROS: DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS
TOTAL DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO: 1.420 PESSOAS

Público alvo 

Pacientes oncológicos, famílias e amigos; 

População em geral; 

Autoridades;

Imprensa.

ACESSO À INFORMAÇÃO PELA IMPRENSA E REDES SOCIAIS: 

MAIS DE 1 MILHÃO DE PESSOAS



PROJETO II: DRIBLANDO A FOME
O projeto Driblando A Fome 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 e
desemprego). No entanto, nosso projeto vai além.

Entendemos que não basta “dar o peixe”, sentimos a
necessidade de treinar e profissionalizar as famílias carentes
para que tenham oportunidades ampliadas de trabalho e de
renda. Estamos nos preparando para em 2022 oferecermos
a possibilidade de profissionalizar essas famílias de
comunidades, oferecendo a oportunidade de trabalho e
renda. 

Como a pandemia, iniciada em 2020, estendeu-se a todo ano
de 2021, o Instituto  vem assistindo as famílias , que vivem
em vulnerabilidade social especialmente a Comunidade do
Jardim Nakamura, no Capão Redondo, Zona Sul da capital
paulista.

AÇÕES REALIZADAS
1) LIVES SOLIDÁRIAS -  com a participação de celebridades,
autoridades e jornalistas, o        IBMS   promoveu várias lives
com o objetivo de arrecadar cestas básicas para
comunidades cadastradas carentes. 

2) Entrega de cestas básicas na Comunidade do Jardim
Nakamura, em Capão Redondo; Ipiranga e região ;
Comunidade de Heliópolis; creches , asilos e igrejas.
Também foram doados alimentos para o Projeto Família
Crack Zero.

3) Entrega de marmitas para populações de rua em vários
bairros de São Paulo.



4) Promoção de festa em comemoração ao Dia das Crianças
na Comunidade do Jardim Nakamura. Foram beneficiadas
com alimentação de festa, brincadeiras e entrega de
presentes cerca de 140 crianças. 

5) Entrega mensal de roupas e agasalhos para comunidades
carentes, asilos e creches e para as pessoas que chegaram
até a nossa unidade do Ipiranga. 

6)  Fizemos várias campanhas de arrecadação de leite nas
cidades de Santa Bárbara Dóeste e Nova Odessa. Mais de mil
litros foram arrecadados em cada cidade e doados ao Centro
Municipal de Solidariedade.

7) Promoção de várias festas de Natal para comunidades
carentes e entidades sociais. 

8) Arrecadação de roupas, sapatos e alimentos em
condomínios da região do Ipiranga 

9) Arrecadação de produtos de higiene pessoal em parceria
com o Colégio Sussurana

10) Desfile de moda com a Cosmo Confecções, da estilista
Val Costa, cujo ingresso foi a arrecadação de alimentos não
perecíveis 

11) Recebemos doações de hortifrúti de feirantes para
doação em asilos e creches

12) Campanha “Adote uma família” foi formatada nas redes
sociais para arrecadação contínua de cestas básicas para
famílias cadastradas

RESULTADOS OBTIDOS
Motivação
Com a crise econômica agravada pela pandemia, quase 20
milhões de brasileiros dizem passar 24 horas ou mais sem
ter o que comer.



Mais da metade (55%) da população brasileira sofria de
algum tipo de insegurança alimentar em dezembro de 2020.
Além disso, as condições econômicas do país, a redução da
renda da população e o desemprego trouxeram como
resultado o aumento do dobro das favelas no Brasil em 10
anos.

Dados sobre insegurança alimentar fazem parte do estudo
“Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no
Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil” da Rede
Pessan (Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e
Segurança Alimentar e Nutricional).

Segundo a pesquisa, 116,8 milhões de brasileiros não
tinham acesso pleno e permanente a alimentos. Desses, 43,4
milhões (20,5% da população) não contavam com alimentos
em quantidade suficiente (insegurança alimentar moderada
ou grave) e 19,1 milhões (9% da população) estavam
passando fome (insegurança alimentar grave).

A inflação oficial acumulada do fim de 2014 a setembro de
2021 foi de 47,5%. Com piora em todos os anos desde
2014, a pobreza extrema no Brasil (renda domiciliar per
capita inferior a R$ 261, pelo critério da FGV Social) atinge
hoje 27,4 milhões de pessoas.

Por todos esses números e situações, o IBMS decidiu
priorizar todas as ações com o objetivo de minimizar o
sofrimento das famílias que nos procuram em situação de
vulnerabilidade, em face da pandemia. E os alimentos são
sem dúvida alguma a primeira necessidade das pessoas.
Doar alimentos foi nosso trabalho de um ano inteiro junto a
comunidades, asilos, creches, entidades sociais e igrejas. 

Nossa ação assistencial se fez necessária e urgente. E os
resultados muito significativos. Conseguimos ajudar 10.950
pessoas e levar alegria e conforto para crianças de
comunidades com as festas promovidas com muita
brincadeira, guloseimas e bolos. 



Somando-se aos alimentos, ainda doamos leite; roupas,
agasalhos e brinquedos; produtos de higiene pessoal. 

As veiculações do IBMS nas redes sociais e imprensa
informaram a opinião pública sobre a situação de
miserabilidade alimentar do brasileiro e chamaram a atenção
dos governos para a necessidade de mudanças nas políticas
públicas visando oferecer mais emprego e renda aos
brasileiros.

REDES SOCIAIS
@INSTITUTOBMS
@INSTITUTOBMS

#DRIBLANDOAFOME#DRIBLANDOAFOME

















PERIODICIDADE DO PROJETO: O ANO TODO 

Área de abrangência:  A

capital de São Paulo para

ações presenciais e

mobilização nacional pela

imprensa e redes sociais 

Recursos Humanos utilizados

Live - 6 voluntários

Atendimento on-line: 10 voluntários

Atendimento presencial: 80 voluntários

Capacidade de Atendimento

Via eletrônica: 2.350 pessoas

Presencial: 8.600 pessoas

*Acesso restrito pela pandemia.

RECURSOS FINANCEIROS: DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS
TOTAL DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO: 10.950 PESSOAS

Público alvo 

Famílias em situação de

vulnerabilidade social 

ACESSO À INFORMAÇÃO PELA IMPRENSA E REDES SOCIAIS: 

MAIS DE 1 MILHÃO DE PESSOAS



SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.
 
 
 
 
 
 

_______________________________
GEOVANIO DOMINGOS DOS SANTOS 

PRESIDENTE
CPF 120.861.558-08


