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Palavra do nosso fundador
O projeto Um Chute para o Futuro é para mim uma grande missão de 
Deus, esse amor pela causa social nasceu em meu coração quando eu 
tinha 7 anos de idade. Motivado pela minha amada mãe, Luzia Maria 
Cáceres, que ao ir numa mercearia do bairro, a pedir fiado materiais 
escolares para que eu pudesse estudar (naquela época não existia entrega 
de materiais nas escolas) pois, quem não tivesse material, não estudava. 

Nesse dia a minha mãe foi muito humilhada, e quando estávamos indo 
embora, com ela chorando, se aproximou um senhor que nos cedeu todos 
os materiais escolares que eu precisava. Ele me disse, “você vai ajudar 
muitas crianças que passam pela mesma situação”. Aquelas palavras foram 
uma virada de chave na minha vida. Em 2005 o projeto Um Chute para o 
Futuro foi fundado, iniciando com 10 crianças em um campinho de chão 
batido, passando a ser a esperança para muitas crianças da comunidade.
 
O índice de mortes de crianças e adolescente era elevado, e com a chegada 
do Chute, o esporte foi transformando vidas de meninos do tráfico, que 
passaram a serem crianças alegres, com vontade de estudar, diminuindo a 
evasão escolar. O projeto Um Chute para o Futuro sempre teve a parceria 
do senhor Ari Quadros, pessoa que cedeu espaço em regime de 
comodato, para que as atividades do projeto fossem realizadas.

O projeto iniciou na minha casa, com o apoio da minha esposa Veronica e 
dos meus filhos, Mateus e Lucas. Chegamos a atender quase 110 crianças, 
onde os esportes eram realizados no Campo do senhor Vilson. Em 2014, o 
senhor Ari Quadros, nos chamou para que passássemos a ocupar o espaço 
atual. Foi uma luta de 4 meses limpando e adequando o local, junto com 
voluntários e alguns alunos. Sabíamos que todo o esforço não seria em 
vão, pois haveríamos de aproveitar o novo lugar para atender um número 
crescente de crianças e adolescentes.

Em 2015 o projeto foi selecionado pelo programa do Luciano Huck, 
trazendo grande visibilidade para a iniciativa, e com ajuda de 
mantenedores, as atividades continuaram em pé. Em 2018, após quase o 
fechamento por falta de recursos, tivemos apoios que permitiram 
regularizar as documentações do projeto, possibilitando o pagamento de 
dívidas. Atualmente estamos em pleno funcionamento, um sonho que se 
tornou realidade.
  
Sinto muita falta dos meus irmãos que perdi para a criminalidade, mas 
aprendi a perdoar e, na dor, sempre busquei transmitir amor ao próximo. 
Nesses 15 anos, deixei Deus tomar conta da minha vida e do projeto. 
Sempre busquei fazer com que Deus crescesse dentro de mim, para ajudar 
aos outros e me permitisse estar onde me precisarem. Agradeço muito a 
todos os que nos ajudaram e ajudam nessa trajetória de quebrar o muro da 
desigualdade e de transformá-lo em pontes de oportunidades. 

Um Chute para o Futuro, eu te amo, e continuaremos juntos fazendo a 
grande transformação social.

RONALDO CLEBER CÁCERES
Fundador



depoimento de nossos parceiros...

O esporte é mais do que uma diversão, uma competição. É também um formador de caráter, de 
disciplina. É também importante porque ensina a valorizar o trabalho de equipe, além de ser 
fundamental para o bom desenvolvimento físico e intelectual. O projeto Um Chute para o Futuro 
demonstra, na prática, que com bons mentores, o esporte pode servir para mudar ou dar uma nova 
expectativa à vida de crianças das comunidades carentes. É a função social do esporte que o projeto 
soube perceber e aplicar no dia a dia. Dá orgulho de saber que crianças com tão poucas perspectivas 
de uma vida comum àquelas que são da classe média, hoje sonham alto, têm autoestima, percebem 
que a realidade vai além do que seus olhos percebem desde o nascer do sol até o fim do dia. É na 
quadra de esportes que elas veem possibilidades que, aparentemente, não perceberiam se não fosse 
a oportunidade que o projeto oferece. E é por isso que a Itaipu Binacional faz questão de apoiar Um 
Chute para o Futuro. Porque é assim que queremos a criança brasileira, com uma bola nos pés e uma 
cabecinha cheia de sonhos. Sem o sonho não se chega a uma realidade melhor.

General Joaquim Silva e Luna
Diretor-Geral Brasileiro

A parceria entre a Justiça Federal e a Associação um Chute para o Futuro iniciou em 2017 e, desde 
então, a entidade vem contribuindo com a recepção de apenados para cumprimento da pena de 

prestação de serviços à comunidade; em contrapartida, a instituição recebe recursos financeiros do 
Poder Judiciário (oriundos das penas pecuniárias), o que possibilitou, até o momento, a aquisição de 

veículo, a cobertura da quadra poliesportiva da Associação e, atualmente, a ampliação de seu 
refeitório. O projeto se situa em área de grande vulnerabilidade social, de modo que os apenados 

que tiveram sua prisão substituída por penas alternativas têm a efetiva possibilidade de realizar um 
trabalho produtivo para a comunidade, seja ao cumprirem suas penas na entidade seja ao 

financiarem (por meio das penas pecuniárias) a realização de melhorias na instituição. Parcerias como 
essa são de suma importância para Justiça Federal, pois permitem que o trabalho realizado com seus 

condenados de alguma forma compense a sociedade de Foz do Iguaçu pelas diversas atividades 
ilícitas que vitimam a região de fronteira.

Matheus Gaspar - Juiz Federal
4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu

A Associação Um Chute Para o Futuro vem a anos prestando um trabalho de extrema relevância 
social para a cidade de Foz do Iguaçu. As ações assertivas, a preocupação com o futuro de nossas 
crianças e adolescentes os coloca em lugar especial. Estão juntos a todas e todos que entendem que 
só se constrói uma sociedade mais justa criando igualdade de oportunidades e cultivando a 
esperança. Temos nesta instituição o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, o 
cuidado e a atenção em diversas atividades, algumas delas com o poder público, destinadas a 
comunidade que permitem que crianças e adolescentes tenham outras possibilidades em suas vidas. 
Assim se faz uma sociedade melhor, mais justa e mais humana. A Associação Um Chute para o 
Futuro faz história em nossa cidade.

Francisco Lacerda Brasileiro 
Prefeito de Foz do Iguaçu

Em 18 de dezembro de 2005, eu  estava numa  casa no bairro Porto Belo,  quando vi um jovem com 
6 crianças na  casa ao lado....perguntei se eram filhos dele. e respondeu "não... ele é um louco que 

pega criança de rua...da sanduíche e suco e ensina esporte, achando que vai mudar o mundo".  Pedi 
para chamá- lo  e perguntei seu nome e a intenção dele com as crianças. Ele disse : "Ronaldo! E 

minha intenção é tirar as crianças da rua e manter longe das drogas". Nesse momento, vi um rapaz 
jovem, com esperança de fazer sua parte nesse mundo e resolvi fazer a minha também.  Ofereci 
uma casa num terreno perto da rodovia, no caminho para a Itaipu, para ter espaço e montar um 
campo de futebol, onde ficaram por pouco  tempo, pois percebi que lá não seria um bom lugar. 

Então mudamos para uma outra  chácara, mais isolada e protegida. De 06 crianças atendidas, 
passaram para 100 crianças e adolescentes, e graças à voluntária nutricionista Karina Rigo, que 

enviou uma carta num programa da Globo, fomos escolhidos para reformar o local, que atendia já  
140 crianças. Hoje, o Chute para Futuro, com 240 crianças atendidas, já foi parar na tela da Globo, 

está no YouTube, conhecido pelo Brasil e, melhor que isso, é ajudado por  muitos voluntários da 
nossa cidade. Tenho muito orgulho e gratidão  de fazer parte desse projeto, ocupando o tempo 

ocioso de crianças e adolescentes em situação de risco social.

Sr. Ari Quadros
Amigo e Parceiro



"No segundo semestre de 2020, o líder social Ronaldo Cáceres e sua equipe passaram 
pela formação de líderes sociais da Rede Gerando Falcões, Falcons University. O líder teve 
a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos em áreas importantes para o seu 
crescimento  e o crescimento de sua organização, sendo habilitado com as mais potentes 
ferramentas de gestão, gestão de pessoas, autoconhecimento, natureza jurídica, captação 
de recursos, entre outros. A performance do líder foi exemplar, atingindo uma média e 
aproveitamento de 84,50% ao final da formação. O Ronaldo, com toda sua serenidade, 
experiência e comprometimento foi referência para as outras lideranças da formação e 
definitivamente foi uma honra poder contar com a potência de sua liderança na Falcons 
University. Agradecemos todo o empenho e dedicação do Ronaldo e seu time". 

Equipe Gerando Falcões

O "Um Chute para o Futuro" enche os olhos e orgulha a todos. Como morador do Porto 
Belo, acompanhei seu nascimento em 2005 e toda a sua evolução no decorrer dos anos. 
O diretor presidente Ronaldo Cáceres e sua equipe de trabalho possuem em seus valores 

muito amor, carinho e empatia para com as crianças e adolescentes.  Paralelo ao 
crescimento deste maravilhoso projeto, estive inserido na vida pública como vereador e 
pude, junto com meus colegas do legislativo, contribuir com uma emenda parlamentar 

coletiva.  Sei das dificuldades que uma empresa do terceiro setor possui, pois dependem 
totalmente de parcerias, públicas ou privadas, para receber investimentos e manter seu 

funcionamento. Peço que os empresários de Foz do Iguaçu, a esfera pública e todos que 
ainda não conhecem o projeto, que busquem saber o quão ele é importante em nossa 

cidade e contribuam sempre que possível. Com suas atividades educacionais, recreativas e 
esportivas, vocês fazem uma fundamental diferença na vida das nossas crianças e 

adolescentes em vulnerabilidade social. Vida longa ao  "Um Chute para o Futuro" e que 
Deus continue abençoando vocês e energizando vossos corações para seguirem adiante 

nessa maravilhosa missão!

Beni Rodrigues
Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Foz do Iguaçu (2019/2020)

A Associação Um Chute para o Futuro demonstra como uma Organização da Sociedade 
Civil, preocupada com a população mais vulnerável, sobretudo crianças e adolescentes, 
pode se profissionalizar, construir ações e projetos inovadores e se tornar uma referência 
de execução indireta de políticas públicas e de Assistência Social. O caminho escolhido 
pela entidade a coloca como uma das referências na construção de parcerias entre as 
Organizações da Sociedade Civil e o Poder Público. Isso se reflete na proteção social 
ofertada a comunidade através do Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos  e 
o incentivo e apoio a praticas esportivas. Isso tudo tem um resultado para hoje e para o 
futuro, isso tudo muda a vida das pessoas, isso tudo altera destinos. Meus cumprimentos e 
meu respeito à toda equipe da Associação Um Chute para o Futuro.

Elias de Sousa Oliveira
Secretário Municipal de Assistência Social de Foz do Iguaçu

Nós da Escola Municipal Profª Suzana Moraes Balen, temos muito a agradecer a parceria 
estabelecida com o Chute.

Nossa parceria com atendimento em contra turno com atividades pedagógicas, artísticas e 
esportivas, a qual nossos alunos se destacam e melhoram aqui na escola também. 

Agradecer o auxílio psicológico e social que o projeto também nos  forneceu. Esperamos 
contar com esta parceria nos próximos anos, pois assim conseguimos ajudar as crianças de 
forma ampla. Parabéns, a toda equipe pelos 15 anos de atuação eficiente na comunidade!.  

Enir Ledesma dos Santos Silva
Diretora da Escola Municipal Professora Suzana Moraes Balen



...E de quem já passou por aqui!

O projeto Um Chute para o Futuro é muito importante para os meus filhos, é uma segunda 
casa. Eu fico tranquila sabendo que eles estão no projeto, num lugar seguro. Ainda bem que 
temos o projeto, porque tem muitas atividades para meus filhos. Sou muito feliz e grata por 

existir o projeto. Parabéns a essa equipe tão especial por 15 anos de dedicação!

Vera Cristina Ilgenfritz

Eu sou a Eraci, sou mãe do Carlos Rafael, do Gian e da Rafaela, que fazem parte do projeto, e 
tenho 7 filhos. Todos frequentaram o projeto e nunca reclamaram do projeto.

O Projeto Um Chute para o Futuro para nós, não só para nós, mas sim para todas as famílias 
que fazem parte, sempre foi presente na vida dessas crianças.  Estão de parabéns nestes 15 

anos de Projeto, vocês sempre fizeram de tudo para dar apoio as crianças  e adolescentes,  
eu só tenho a agradecer mesmo de coração a família do Chute.

Eraci de Fátima dos Santos

Estive no projeto desde os meus 12 anos de idade, quando o projeto era apenas ir encontrar 
amigos e jogar bola, um dos melhores momentos da semana, muita diversão e 

companheirismo. No projeto aprendi a ajudar os menores e aprender com os mais velhos, 
sempre respeitando, aprendi a pintar, arrumar as coisas e até mesmo a criar, a trabalhar 

também, foi estando no projeto que consegui meu primeiro emprego, imagina com 15 anos 
recebendo 400 reais,  aquilo era demais. Hoje 9 anos depois tenho um ótimo emprego 

como técnico em internet, tenho dois carros na garagem, estou construindo minha casa e 
tenho uma esposa maravilhosa, agradeço grandemente o Ronaldo por não ter desistido de 

mim e me incentivado a continuar nessa família maravilhosa. Parabéns ao Projeto Um Chute 
para o Futuro pelos seus 15 anos de trajetória mudando a vida de centenas de jovens.

Carlos Allan Bueno

Conheci o Projeto em 2014, me apaixonei pela proposta do Ronaldo em orientar meninos e 
meninas para um futuro diferente. Passei a compor o time do Projeto como voluntária, 
exercendo atividades de apoio psicológico para crianças, adolescentes e familiares. O 
começo foi um desafio profissional pelas carências sociais e pela falta de uma infraestrutura 
básica para o atendimento. Com o decorrer do tempo mais pessoas apoiaram o Projeto 
através de recursos financeiros, económicos, doações e trabalhos voluntários, possibilitando 
melhorar a organização e a diversidade das atividades.  Hoje, após 6 anos, de participação, 
doação e envolvimento este Projeto tornou-se parte fundamental da minha experiência de 
vida. Cresci como profissional, mas, principalmente como pessoa que encontrou no 
atendimento psicossocial o verdadeiro sentido da psicologia para aqueles que não tem 
acesso ao serviço. Sempre acreditei que poderia com pequenas ações fazer a diferença, 
num mundo tão desigual e injusto. A meu ver é imprescindível que melhore a educação 
pública em todos seus níveis, com contra turnos que possibilitem às crianças e adolescentes 
atividades esportivas, arte, cultura e lazer. Somado a isso o incremento de apoio aos mais 
vulneráveis através da criação de emprego, trabalho e renda, para que essas famílias, na 
maioria desestruturadas, tenham acesso a uma moradia digna e consigam suprir as suas 
necessidades básicas.   O Projeto Um Chute para o Futuro atende da melhor forma possível 
as carências da comunidade onde está inserido. Proporcionando educação, esporte, arte, 
cultura e lazer, além de contribuir com as necessidades básicas das famílias.

Patrícia Claudia Godoy Sotuyo 
Psicóloga Chute

O Projeto tem importância fundamental para a comunidade da grande Porto Belo (abrange 
quase uma dezena de bairros) pois colaboradores e voluntários trabalham para garantir que 
as crianças daquela região tenham seus direitos básicos e Assistência social de qualidade. 
Após me aposentar, depois de aproximadamente 40 anos de trabalho, procurei o diretor do 
projeto e me ofereci para trabalhar como voluntário, pensando em contribuir nos trabalhos 
de desenvolvimento e transformação das crianças/adolescentes. Fui aceito como voluntário 
e estou há aproximadamente 3 anos desenvolvendo atividades na área esportiva, atuando 
como professor de Futsal. No início dos trabalhos com as crianças, o objetivo era prepará-los 
para competições e mostrar que é possível fazer inclusão social por intermédio do esporte.  
Esse tempo de atuação me ensinou que não estou lá só pelo meu objetivo. Nós, 
colaboradores e voluntários, não estamos lá para formar necessariamente atletas, cantores, 
pintores e outras profissões. Atuamos para formar homens e mulheres! Hoje, o Projeto faz 
parte da minha vida, pois tenho aprendido muito mais do que ensinado.

Professor Luís Carlos de Castro
Voluntário





quem somos

nossa missão nossa visão

O Projeto Um Chute Para o Futuro foi fundado pelo professor Ronaldo Cleber Cáceres, em 
18 de dezembro de 2005, com 10 crianças do Bairro Porto Belo. Em 2015, o projeto buscou 
regularização e se transformou em Associação, a fim de melhorar os atendimentos às crianças 
e buscar fontes de recursos financeiros através de Editais de fomento públicos ou privados. 
Atualmente a OSC atende 240 crianças e adolescentes em vulnerabilidade/risco social e  desenvolve 
atividades sócio educacionais, culturais, recreativas e esportivas na sede do projeto no Bairro Porto Belo, seu território 
de atuação em Foz do Iguaçu – Paraná. O projeto tem um papel importante na comunidade e vem promovendo à 
transformação social e impacto no território. E realiza um movimento constante em busca de firmar parcerias, tanto 
econômica como financeira, visando à melhoria e ampliação das atividades e manutenção do Projeto.

Transformar a realidade da comunidade local, 
oportunizando o desenvolvimento integral de 
crianças e adolescentes.

Ser referência dentro e fora da nossa comunidade 
como uma ferramenta de transformação social.

valores que defendemos
Respeito
Empatia

Transparência
Igualdade

Ética
Honestidade

Amor
Solidariedade

Comprometimento
Dedicação



O chute e seus 15 ANOS DE 
TRANSFORMAÇÃO NA COMUNIDADE 

No ano de 2020 a instituição completou 15 anos de atuação junto à comunidade. Foram 15 anos 
de muito trabalho, esforços e ressignificação de muitas vidas, de lutas diárias para poder manter o 
projeto com as portas abertas, de mudanças de local até chegar onde a sede está atualmente.  No 
início, era tudo muito informal, não havia uma equipe multidisciplinar para profissionalizar a instituição. 

Com o crescimento da organização, aumentou também as responsabilidades e exigências, principalmente quanto à 
documentação para poder realizar parcerias com poder público e privado. Em 2015, o projeto tornou-se personalidade 
jurídica e realizou uma parceria que foi possível contratar um serviço de contabilidade para atender as demandas e fazer a 
contabilidade da instituição. Após torna-se personalidade jurídica novas oportunidades surgiram e muitas se 
transformaram em parcerias, possibilitando assim, a contratação de uma equipe técnica básica para melhoria na prestação 
de serviços da entidade. 

Durante toda esta jornada, o mais importante foi a transformação promovida na comunidade, os novos horizontes para os 
alunos inseridos no mercado de trabalho e o atendimento das famílias. Mas o mais relevante é que o Chute vem 
transformando pessoas. Todos os resultados quantitativos citados neste Relatório equivalem, em importância aos 
resultados intangíveis, aqueles que não estão mensurados nos indicadores, mas que, de fato, transformaram a vida de 
pessoas - das crianças e adolescentes, mas, também dos colaboradores, voluntários, comunidade, mantenedores e todos 
os envolvidos, que de alguma forma contribuem para que seja possível esta transformação.

Ser Chute passou a ser um termo que resume um sentimento, um modo de ação e um objetivo comum, reunindo pessoas 
com um verdadeiro propósito: transformar a realidade do território de atuação promovendo a inclusão social.



linha do tempo

2 0 0 5

2 0 1 4 2 0 1 6

2 0 1 5 2 0 1 7

2 0 1 8

Ÿ Início do projeto em um 
campinho de terra, com 
somente 10 alunos

Ÿ Prêmio Mundo Melhor  
Ÿ Participação no quadro “Um 

Por Todos, Todos Por Um” no 
Caldeirão do Huck

Ÿ Tornou-se Personalidade 
Jurídica

Ÿ Moção de Aplausos  na 
Câmara de Vereadores

Ÿ Parceria com a Fundação PTI

Ÿ R e c e b e u  t í t u l o  d e 
Utilidade Pública Municial

Ÿ Re c e b e u  u m  v e i c u l o 
através de parceria com a 
Justiça Federal

Ÿ Diretor Ronaldo Cáceres 
convidado para conduzir a 
Tocha Olímpica em nome do 
Chute

Ÿ Início da parceria com a iniciativa 
Tecendo Bem 

Ÿ Selecionado pela Brazil Foundation 
para implantar projeto de Inclusão 
Digital

Ÿ Cobertura da quadra poliesportiva 
com apoio da Justiça Federal



2 0 1 9

Ÿ Inauguração da Biblioteca em parceria Arco Íris e Itaipu Binacional
Ÿ Parceria Brazil Foundation - Apoio Institucional 
Ÿ Faça Chuva ou Faça Sol ,Faça o Bem - Prêmio 105 anos de Foz do Iguaçu- RPC;
Ÿ Inclusão no Programa Nota Paraná
Ÿ Recebeu declaração de Utilidade Pública Estadual
Ÿ Prêmio Outras Paradas – Inovação Comunitária Brazil Foundation
Ÿ Recebeu apoio da Itaipu Binacional para implantação de projetos sustentáveis
Ÿ Furnas Centrais Elétricas S.A apoio para aquisição de equipamentos
Ÿ Fundação Itaú Social apoio para reforma da piscina
Ÿ CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola – Oficinas de Aprendizagem
Ÿ IMEL - Instituto Meninos do Lago – Oficinas de Canoagem e Natação
Ÿ Apoio emendas parlamentares direcionada pelos (as) vereadores (as) Anderson Andrade, 

Beni Rodrigues, Celino Fertin, João Sabino, Elizeu Liberato e Rosane Bonho
Ÿ Parceria com a PMFI/SMAS e início do Referenciamento pelo CRAS/NORTE
Ÿ Prêmio Impulso de Boas Práticas do 3º Setor – Categoria Captação de Recursos



2 0 20

Ÿ Recebeu a Certificação CEBAS, que permite à instituição economizar recursos de custeio, via isenção fiscal
Ÿ Registro da Marca no INPI (Inst. Nacional de Propriedade Intelectual)
Ÿ Apoio Brazil Foundation em Ação – Juntos Contra a Covid-19
Ÿ Apoio da Fundação Itaú para Educação e Cultura para aquisição de cestas básicas
Ÿ Parceria com Play For a Cause,  SportTv e Centauro -  Campanha Doe Gols – doação de tênis para as crianças 

e adolescentes
Ÿ Selecionado da iniciativa Gerando Falcões da Falcons University
Ÿ Apoio com 200 cartões cestas básicas  digitais da Gerando Falcões
Ÿ Doações de máscaras e cestas básicas pela campanha O Amor Contagia
Ÿ Apoio da Binacional Provedor Logístico e Parceiros com cestas básicas e kits de higiene na crise do Covid-19
Ÿ Apoio da Campanha Juntos pelo Bem RPC/Impulso
Ÿ Apoio emendas parlamentares direcionada pelos (as) vereadores (as) Anice Nagib Gazzaoui, Darci Siqueira, 

José Edson de Oliveira, Luiz Queiroga e Marino Garcia
Ÿ Parceria para continuidade das atividades do Chute com a SMAS/PMFI
Ÿ Selecionado edital do CMDCA



impactos no território

+1200
pessoas impactadas

indiretamente

+200
familias impactadas

diretamente

+200
crianças e adolescentes  

atendidas, mesmo durante
 a pandemia, em datas especiais

+30
toneladas de 

alimentos distribuídos

+200
cestas e kits de higine 
e limpeza distribuídas 

mensalmente durante 09 meses 

+50.000
lanches e refeições

servidos em atendimento
normal



ATIVIDADES NO CONTEXTO DE 2020 
FRENTE à PANDEMIA da covid-19

No ano de 2020 com a pandemia a instituição precisou mudar o foco de atendimento em 
vez das crianças e adolescentes, precisamos realizar ações que contemplasse as famílias 
dos atendidos. Em meados de março com o Decreto Municipal as atividades do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e demais atividades 
desenvolvidas com os usuários foram suspensas. 

Diante daquele cenário nossa preocupação foi realizar um diagnóstico 
sócio econômico com as famílias para entender a real necessidade de 
cada uma, e diante do resultado fomos em busca de parcerias para 
viabilizar a doação de cestas básicas e kits de higiene e limpeza 
mensalmente para amenizar os efeitos da pandemia e garantir que 
nossos usuários não passassem por necessidades básicas. E 
graças ao trabalho desenvolvido e a credibilidade no mercado, 
conseguimos apoio de várias empresas, voluntários, 
instituições para manter a doação de cestas e kits de higiene e 
limpeza por 09 meses, sendo de abril a dezembro para mais 
de 200 famílias da comunidade, e ainda foi possível 
complementar a alimentação com verduras, frutas, trigo, 
leite e pão conforme chegavam as doações. 

Além disso, recebemos o apoio desde setembro da Padaria 



Solidária que fornece pães quentinhos uma vez por semana para as famílias da comunidade. Neste ano atípico a 
demanda pela nossa área técnica psicossocial teve um aumento considerável, nosso foco não á 

assistencialismo, porém com a pandemia foi necessária novas abordagens e estarmos preparados pelo 
que vinha pela frente. 

Retornamos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos remotamente em 
setembro com os usuários e tem sido uma experiência nova tanto para eles, quanto para 

a equipe que tem se desdobrado neste ano em busca de resolução para as demandas. 
Durante a pandemia servimos como ponto de apoio para as ações de auxílios 

emergenciais da Secretaria de Assistência Social do Município de Foz do Iguaçu 
para atender a comunidade. 

Foi um ano difícil, isso sem dúvidas, mas como não há ônus sem bônus, 
acreditamos que nossa instituição teve mais bônus, apesar de não 

poder atender presencialmente nosso público, a equipe fez um 
trabalho excelente. 

As lições aprendidas neste tempo nos fizeram perceber o 
quanto importante foi nosso papel no território. Alguns 
objetivos nossos a médio prazo, precisaram ser realizados em 
curtíssimos prazos, a relação com as famílias, a comunidade e 
o poder público foram estreitadas, nosso trabalho foi 
reconhecido pela sua atuação no território.



responsabilidade social
saiba como se envolver 
com o chute! 
Por meio das nossas ações, contribuímos para um maior equilíbrio social, diminuindo as pontes da 
desigualdade e promovendo o desenvolvimento e inclusão social.

Quais benefícios para sua empresa em apoiar a causa?
Ÿ Ampliação da responsabilidade social de sua empresa;
Ÿ Agregação de valor a sua marca; 
Ÿ Empresas que apoiam causas sociais conseguem promover a imagem de sua marca como socialmente responsável;
Ÿ Impacto na decisão de compra do consumidor: os consumidores estão cada vez mais conscientes de que suas 

escolhas impactam em um futuro melhor;
Ÿ Diferencial de outras marcas, estar à frente do seu tempo;
Ÿ Funcionários engajados e unidos pela causa, empresas que incentivam seus colaboradores a realizar voluntariado 

geram marketing interno, além de incentivar o exercício de cidadania.
Ÿ Empresas que se preocupam com responsabilidade social atraem colaboradores com os mesmos propósitos e 

aumentam a retenção de talentos.

Vale lembrar que apoiar causas sociais exclusivamente pelas estratégias de marketing social de nada adianta se a sua 
empresa não estiver de fato comprometida com a causa. 

De que forma sua empresa pode contribuir para um futuro melhor? 
FALE CONOSCO!



ou  diretamente pelo link no site
https://umchuteparaofuturo.org.br/sobre/
https://doacao.umchuteparaofuturo.org.br/

Banco SICREDI
Ag 0710

C/C 53525-4

Banco ITAÚ
Ag 8294

C/C 05771-9



HOMENAGEM D. LUZIA MARIA CÁCERES
Nossa singela homenagem a co-fundadora do Chute, que esteve lá desde o primeiro dia de projeto, que vestiu a camisa 
e não mediu esforços para sempre proporcionar o melhor para as crianças e adolescentes e as demais pessoas ao seu 
redor. Com um coração gigante tratava todos com muito carinho, era conhecida como Tia Luzia, muita amada por 
todos,  estava sempre disponível nas horas certas e incertas e foi uma serva de Deus na terra.

“O valor das coisas não está no tempo que 

elas duram, mas na intensidade com que 

acontecem. Por isso existem momentos 

inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas 

incomparáveis.” 

Fernando Pessoa
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Cora Coralina

Associação Um Chute para o Futuro
Rua Veiga, 350 Bairro Porto Belo 
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45-3577-9763
projeto@umchuteparaofuturo.org.br
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