
Revista MD
12ª Edição

www.mdprojetossociais.com

Pensar fora da caixa 
para atrair Recursos

Sobre pensar 
e agir bem 
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BATALHAS INTERIORES

Acredito que muita gente já percebeu que existe uma Luta para vencer “a resistência”
que se impõe entre nós e nossas realizações. Uma das coisas mais difíceis que existe é
realizar a sua vocação.

VOCAÇÃO: Vem do latim “Vocare” que significa “CHAMAR”

Exercer a vocação é responder a um chamado interior, que só você sente. Para quem
não exerce a vocação, um vazio atormentador se instala, mantendo uma constante
insatisfação. Não adianta ficar a vida toda tomando analgésicos, precisa em algum
momento, vencer esse desafio e enfim superar esta “resistência”, e “dormir o sono dos
justos” Faz sentido para você? O que fazer então? A opção que conheço, vivo e que
posso te transmitir é de “Lutar”

Vencer a preguiça, a inércia, a conversa sedutora da mente, os adiamentos, as
desculpas, é preciso Lutar para vencer essas batalhas interiores.
E não é brigar, é Lutar. Lutar: é ter coragem, transmitir confiança, saber lidar com as
frustrações e continuar persistente, focado até vencer a “resistência”, e libertar VOCÊ
de suas inseguranças.

A missão do IBMMA é difundir e capacitar a formação de exímios: Lutadores para a
Vida. Não só para treinadores, praticantes de artes marciais, mas também para pessoas
que não praticam, interessadas a se tornarem melhores líderes de si próprio, de sua
família, de sua comunidade.

Paulistano, Faixa Preta em jiu-jitsu, é Instrutor de
jiu-jitsu desde 1992 e técnico do lutador Demian
Maia, desde 2009. Sócio Fundador e Mestre da
Academia BJJ LAB, a primeira academia “Co-
Branding” de Jiu Jitsu, situada na Vila Olímpia, e
Presidente do IBMMA – Instituto Brasileiro de
MMA.

Com formação em Coaching Sistêmico, formação
em Hipnose Clínica e Mestrado em Programação
Neurolinguística PNL, criou o Método Conciência e
Inteligência Emocional Prática onde leva alta
performance na luta pela conquista do propósito
pessoal





Formado pela Universidade Mackenzie em Engenharia Elétrica/Eletrotécnica, 31

anos de experiência em Engenharia. Presidente da Federação Internacional de

Footeball Soccer Society; Presidente da Confederação Brasileira de Soccer

Society; Diretor de Marketing da Federação Paulista de Xadrez.

A cada amanhecer temos a oportunidade de concretizar nossos sonhos em

realidade, não deixar para depois o que queremos fazer e realizar... Vontades,

metas, desejos, intuições, porém, sempre com responsabilidade, muito amor e

felicidade. Agindo e tomando as decisões sempre pensando no melhor para

todos os envolvidos, desta forma, com certeza, você estará no caminho da

prosperidade.

Precisamos entender que estamos todos aqui para dar o nosso melhor e fazer a

nossa parte para contribuir ao máximo com o desenvolvimento de nossa

espécie, dando o exemplo, passando ensinamentos e deixando seu legado.

O esporte é uma ferramenta fundamental e imprescindível para a saúde e bem-

estar do ser humano. Nesses últimos meses, percebemos quão importante e

necessária é a prática esportiva no mundo, para que possamos ser cada vez mais

saudáveis e ter mais força para combater qualquer vírus.

Marcello Cordeiro Sangiovanni

Após 47 anos praticando esporte e desses 47 anos,
27 anos como Dirigente Esportivo do Futebol 7
Society, olho para trás e tenho a certeza, trago
comigo momentos e experiências positivas e muito
gratificantes, que me permitem que eu deixe aqui
duas singelas mensagens:

✓ Pratique esporte sempre 

✓ Que nossos governantes façam do 
esporte uma cultura de vida

Esporte é Vida !



Os desafios que nos trouxeram até aqui
não foram poucos, mas os propósitos
sempre foram maiores e funcionaram
como verdadeiro norte nesta trajetória.
Prover o institucional da nossa marca e
possibilitar a nossa integração com
visões de futuro.

Com base nos valores dos filiados, que
concentramos a realidade de cada e não
medimos esforços para representar a
nossa marca, que buscando que seja
sempre reconhecida, na prática, entre
seus diversos públicos.

Israel Martins 

Sendo que o FUTEBOL SOCIETY rondoniense vem de crescimento tecnológico e
estrutura avançada além de um futuro de planejamento que mantém a
modalidade em constante evolução.

Esse avanço conquistado mesmo com as dificuldades que surgem, mas que são
vencidas com organização e comprometimento que cada colaborador desenvolve
com um papel fundamental e importante temos um calendário anual abrangendo
desde categorias de base até a categoria máster é temos a grande satisfação de
verificar que o saldo, apesar das dificuldades que enfrentamos, é muito positivo.

Nestes 10 anos a consolidação do trabalho executado pela Federação
Rondoniense de Soccer Society se dá em cada uma dessas passagens relatadas,
sempre envolta do enfrentamento dos desafios internos e externos.

Olhar para trás é importante para se conhecer a história da entidade até
chegarmos aos tempos atuais e termos a certeza de que ajudamos a construir
essa evolução.

Presidente da Federação 
Rondoniense de Soccer Society



Jair Batistello, natural de Maravilha/SC, onde teve passagens por vários clubes

como jogador e treinador, mas veio criar suas raízes, filhos, família e sua carreira

em Canoas/RS. Iniciou sua carreira em 2002, onde passou por várias federações, de

várias modalidades, mas, foi no Futebol 7 que encontrou sua verdadeira paixão. De

lá para cá não saiu mais. A decisão, a dedicação e o amor pela arbitragem foi

tamanha que chegou onde todo o árbitro almeja – Quadro de Arbitragem

Internacional da FIFOS7.

Em 2010 foi eleito o Presidente da Federação Gaúcha de Futebol 7 – FGF7, onde

visitou pessoalmente todos os municípios gaúchos e compartilhou sonhos, metas,

representantes, ligas e fomentou a economia e o ecossistema esportivo do Futebol

7. Jair Batistello é conhecido como o gestor esportivo que revolucionou a

modalidade mais popular e mais praticada do Estado do Rio Grande do Sul.

A seleção gaúcha é reconhecidamente a melhor do Brasil, participante ativa de

campeonatos nacionais e todo prefeito deseja um evento da FGF7 para elevar o

nome da cidade.

Quem joga, quem constrói quadras, quem monta suas equipes, quem apita, quem

monta sua confecção esportiva sabe que Jairsinho Batistello é o revolucionário,

receptivo, acessível, articulador e propagador do Futebol Sete Gaúcho.

Jair Batistello

A educação, a profissionalização, a

economia circular, a inclusão social, os

valores éticos e morais, a saúde de atletas e

famílias e a garra de levantar no peito uma

medalha por fazer parte da Federação mais

altruísta do Futebol 7, são propósitos de

todos que se conhecem pela FGF7

transformada pelo Jair

Esporte se faz com vontade e determinação 

Esporte é Social! Esporte é Vida !



A Federação Catarinense de Soccer Society – FCSS e a MD Projetos
Sociais, com o apoio institucional da Confederação Brasileira de Soccer
Society – CBSS criou em abril de 2021 o PARASOOCER, com a finalidade
de atender crianças, adolescentes e adultos portadores com Síndrome de
Dow.

O PARASOCCER foi criado com uma proposta de política inclusiva
esportiva e educacional.

Quando falamos na palavra inclusão devemos ter clareza de que ela não é
tão antiga assim, pois foi somente a partir de 1994, com a Declaração de
Salamanca que preconizou a educação inclusiva mundialmente falando,
assim, dizemos que nos encontramos no processo da inclusão.

A inclusão é um instrumento necessário para garantir equidade entre
pessoas com ou sem deficiência e produzir uma sociedade mais justa e
igualitária.

Sálvio José Rodrigues Júnior 

Com regras adaptadas e muita atenção aos
portadores de deficiência daremos esse
pontapé inical, com a Síndrome de Down,
depois partiremos para os mais variados
tipos de limitações ou deficiências, a fim de
atender o maior número de pessoas
possíveis.

O caminho é longo e árduo, mas vamos
passo a passo, e, com certeza colheremos os
frutos de uma sociedade mais igualitária a
médio e longo prazo.

Sálvio José Rodrigues Júnior
Presidente da FCSS
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O papel e importância da Comunicação nos meios sociais

Todo e qualquer projeto social, tem como propósito inicial levar um benefício

para alguém, para uma localidade ou para uma comunidade. Mas no Social, além

de realizar todas estas atividades, é preciso sempre prestar contas de tudo. Da

captação do recurso, ao seu correto uso, até apresentação de relatórios fiscais de

cada centavo utilizado.

Através de um plano de comunicação claro e eficaz, o Instituto leva seu propósito,

sua história até o público impactado. Não apenas as pessoas que podem vir a se

beneficiar do Instituto precisam saber do que se trata, como investidores,

Governo e Sociedade em geral. Informar a razão de ser do Instituto, seus

diferenciais, áreas de atuação, projetos e planos em execução e futuros, mostrar a

qualidade da experiência gerada pelos seus serviços, são alguns dos importantes

papéis que a comunicação exerce em uma instituição social.

Neste momento, quanto mais profissional for a área de comunicação ou empresa

contratada para tal, melhor o resultado da operação como um todo, pois como

citamos, não basta fazer, é preciso mostrar o que e como foi feito.

Sua Instituição pode ter um responsável pelo setor, de preferência um profissional

da área, um departamento e até mesmo uma agência de marketing e publicidade,

de acordo com o tamanho da demanda e necessidade de cada Instituto.

Humberto Tadeu

Pensar em comunicação como um custo é um

erro comum não apenas no 3º setor com em

outros setores, mas a comunicação é sempre

um excelente investimento, uma vez que,

através dela a geração de recursos pode ser

cada vez melhor. E claro, mais recursos, mais

pessoas beneficiadas pelo projeto social.

Gostou do conteúdo? Procure hoje mesmo uma

empresa que possa levar sua Instituição a atingir

o potencial máximo que ela merece.

Humberto Tadeu

CEO da For You Marketing





Formado em Artes cênicas pela Universidade São Judas Tadeu, já teve várias

participações em programas de televisão e atuou como garoto-propaganda em

diversas campanhas publicitárias.

Atualmente, o mágico, também ator, desponta como empresário no ramo de

brinquedos e livros que incitam a prática da mágica. "Sempre acreditei na minha

profissão e defendo que a mágica, além de entretenimento, ajuda a educar, já que

exercitamos a disciplina e o raciocínio rápido“.

Ossamá também faz parte do elenco do programa A Praça é Nossa, do SBT, com o

bordão "Ih, compricô!".

O nome artístico foi inspirado no personagem Toranagá-sama, do seriado de TV

Shogum. “Há 18 anos, se eu falasse que era o mágico Walter, as pessoas poderiam

pensar que apareceria um alemão".

Nascido no bairro da Liberdade, no dia 5 de abril
de 1967, acompanhou, ainda pequeno, as mazelas
das famílias que não tinham condições mínimas de
sobrevivência. Morando com toda a família numa
casa em que eram empregados, o mágico lembra
que inúmeras vezes dormiu na garagem da
residência junto aos pais. Entretanto, conscientes,
os pais de Ossamá sempre estimularam o
empenho nos estudos, afinal, era essa a saída para
a melhoria de vida da família Sato.

Ossamá Sato

Apreciador da prática da mágica, ainda menor de idade, Ossamá já despontava
como "o mágico da sala", na 5ª série do Ensino Fundamental. Sempre acreditando
em seus sonhos e aptidões, passou a fazer shows de mágica e incrementou sua
atuação por meio da faculdade de Educação Artística com ênfase na Artes
Cênicas.

"Não há preço em ver o sorriso no rosto de crianças que desde 

muito cedo sabem o que é o sofrimento, sendo que deveriam, 

apenas, estar desfrutando desse período mágico que é a infância"



O Homem de Ferro de Carapicuíba, era coordenador de uma Unidade de Saúde

no bairro Jardim Novo Horizonte – Carapicuíba/SP quando tudo começou, com

as realizações de ações que contribuíram para as festas do Dia das Crianças e

Natal, recebendo doações de brinquedos, balas e alimentos, para poder realizar

com esmero estas atividades, fazendo a diferença na comunidade.

Através de um e-mail enviado ao Programa Mais Você da Ana Maria Braga, com

a Luz de Deus, foi selecionado por seu trabalho honesto e digno. Por ser uma

pessoa que só faz o bem e querer sempre ajudar ao próximo.

No mês de outubro de 2015 recebeu a notícia que iria ganhar de presente uma

armadura do Homem de Ferro do Programa da Ana Maria Braga, personagem

no qual é muito fã.

Francisco Carlos Soares

Desde então, realiza ações com as Policias Civil e

Militar, Instituições, Escolas e Igrejas, atendendo

crianças e adultos com todo carinho.

Mesmo com a pandemia o trabalho não para,

realiza ações pela internet conversando com as

crianças que ficam isoladas.

Enfim, esse é o Chiquinho nosso “Homem de Ferro

Brasileiro”.

“ Você não precisa usar armaduras ou ter poderes

para voar... Para ser um Super Herói basta

espalhar o AMOR!

Chiquinho Homem de Ferro Brasileiro





Felipe Nogueira Catunda, graduado em
educação física licenciatura/bacharelado
pela UECE, Presidente da Associação
D’Eficiência Superando Limites – ADESUL,
fundada em 10 de julho de 2015. ADESUL
busca garantir às Pessoas Com Deficiência
(PCD) condições de equidade junto à
sociedade, com inclusão desportiva e
social, proporcionando qualidade de vida
e promovendo a cidadania e o respeito.

Felipe Nogueira Catunda

Hoje apresenta um quadro com mais de 250 paratletas, nas 13 modalidades

ofertadas aos seus associados: basquete em cadeira de rodas, bocha adaptada,

futebol de 5, futebol de amputados, goalball, handebol em cadeira de rodas, judô

para cegos, parabaminton, paranatação, paratletismo, power soccer, tênis em

cadeira de rodas e vôlei sentado, o que objetiva assegurar os direitos das pessoas

com deficiências, promover a equiparação de oportunidades, proporcionar

autonomia e oferecer acessibilidade em todo o território brasileiro, buscando a

assimilação de direitos e deveres das pessoas com deficiência, melhorar as

condições de vida das pessoas com deficiência em todo seu ciclo de vida, e para isso

oferece ações esportivas nas diversas formas de manifestações esportivas, como

também ações sociais e de saúde. A ADESUL foi responsável pela organização da

primeira edição dos Jogos Paradesportivos de Fortaleza - PARAFOR, como também

auxiliou na organização dos Jogos Estaduais para Pessoa com Deficiência no ano de

2019 no Ceará.

“Todas as nossas ações fazem parte de um programa pensando na melhoria da

qualidade de vida das pessoas com deficiência, e, consequentemente apresentar

à sociedade as potencialidades das pessoas com deficiência e com essas ações

tentar diminuir as barreiras sociais impostas pelo preconceito.”



“Eu nasci assim. Jogava bola na rua, porém, era o único deficiente. Usava muletas

e, quando chegava os campeonatos, não podia jogar. Só treinava com eles e me

chateava”.

Quando conheceu o esporte paralímpico em 2001, o atacante começou no vôlei.

Logo foi para o futebol e entrou para o time de São Vicente em 2007. Mas o seu

caminho para seleção brasileira foi rápido. Em 2009, virou titular e não saiu mais,

sendo tricampeão da Copa América (2009, 2013 e 2015) entre outros títulos.

Além de Atleta Rogerinho R9, e Graduado em Gestão Empresarial e Gestão

Financeira pela UMC – Universidade de Mogi das Cruzes. Casado com Juliana

Jacques, pai de três filhos, Gustavo, Emanuelly e Lorenzo, divide parte de seu

tempo com a bola ministrando palestras motivacionais tendo como fio condutor

sua carreira no futebol de amputados.

Desde a infância, a falta de parte de uma das pernas nunca foi obstáculo para o

jogador que teve seu primeiro contato com o futebol ainda menino e hoje é dono

da marca de mais de 500 gols na carreira. Atualmente 549 gols na modalidade.

Rogério Rodrigues de Almeida

"Ser deficiente, não e ser inútil e nem

incapaz, alguns limites podem ser

superados dependendo da sua força de

vontade de viver. Quando amamos a vida

somos otimistas , nada nos impede de agir .

Não somos dignos de pena, mas sim de

admiração. Podemos tudo, pois perante a

Deus, somos todos fisicamente perfeitos.

Sou feliz, sou amado, adoro viver! Agradeço

a Deus por tudo que fui e que sou. Deus nos

da força para enfrentar os obstáculos que se

apresentam. Se você conhece alguém que

seja deficiente diga a ele que Deus tem

sempre o melhor para a vida dele e que não

foi por acaso, mas ele escolheu você para

vencer"

.
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