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HISTÓRIA
O Instituto Mara Gabrilli (IMG) é uma organização sem fins lucrativos nascida com a
missão de colaborar para a inclusão e autonomia de pessoas com deficiência. Fundado
em 1997 pela psicóloga e publicitária Mara Gabrilli, o IMG, nestes 25 anos de trabalho,
vem se consolidando como uma organização de referência em inclusão, acessibilidade e
promoção da cidadania de pessoas com deficiência.

“QUANDO A VIDA DE UMA PESSOA COM DEFICIÊNCIA MELHORA,
A HUMANIDA DE DÁ UM SALTO DE QUALIDADE”.
Mara Gabrilli

MARA GABRILLI
Fundadora
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PALAVRA DA GESTORA
Embora tenhamos desprendido muito esforço em árduos trabalhos por parte de todos
nós, encerramos o ano de 2021 com enorme e recompensadora gratidão. Graças aos
projetos do IMG e ao auxílio de seus parceiros e patrocinadores foi possível fazer a
diferença. Em meio a pandemia de Covid-19, transformamos as vidas das pessoas com
deficiência e suas famílias, sobretudo aquelas em situação de alta vulnerabilidade e cujas
realidades foram agravadas no período.
Iniciamos 2021 com muitos desafios e, dentre eles, a busca por novos parceiros
dispostos a investir financeiramente no Projeto se destacou. Essa procura foi direcionada
para pessoas que, além de estarem dispostas a patrocinar a continuidade de nossa
importante missão, estavam dispostas a, futuramente, apoiar a expansão do “Cadê
Você?” para outros estados.
Toda a equipe do IMG, incluindo a equipe técnica, está se reciclando. Mantivemos nossa
formação continuada e seguimos nos preparando para aperfeiçoar os atendimentos
presenciais.
Você é nosso convidado para conhecer nossos trabalhos, projetos e equipe.

CIDA VALENÇA
Gestora
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“PROJETO CADÊ VOCÊ”
O “Cadê Você?” é um projeto social pioneiro no Brasil que visa avaliar as
demandas das pessoas com deficiência por meio de atendimentos presenciais
em seus territórios. Em detalhe, sua proposta é de resgatar e viabilizar o
conhecimento e acesso às políticas públicas existentes.
O projeto também desenvolve outras ações importantes, como a produção e
divulgação de materiais informativos e formativos. Fazendo o uso de nosso canal
no Youtube (com os “vídeos pílulas”) e de cartilhas digitais, desenvolvemos
esses conteúdos para responder às demandas agravadas pela pandemia, logo,
trazendo orientações principalmente sobre o Benefício de Prestação Continuada
(BPC) e a Cartilha Saúde para Todos - Direito à Saúde da Pessoa com Deficiência.
O “Cadê Você?” manteve seu objetivo de promover os direitos de cidadania da
pessoa com deficiência. Em 2021, completamos 11 anos de projeto e mais de 6
mil atendimentos a famílias.

EM 2021, OFERTAMOS ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL:
•

Serviço social

•

Jurídico

•

Fisiatria

•

Psicologia

•

Fonoaudiologia

•

Terapia ocupacional

*Serviços da assistência social, educação, saúde pública e etc.
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•

Fisioterapia
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TRABALHOS NA PANDEMIA

AS PRINCIPAIS DEMANDAS FORAM:

Em função da pandemia de Covid-19, o Instituto Mara Gabrilli, a fim de manter o trabalho com
o projeto “Cadê Você?”, precisou mudar suas abordagens para vencer os múltiplos desafios
que 2020 trouxera.
•
Diante desse cenário, foi preciso entender de forma mais profunda as complicações e

Orientações de saúde dentro do
contexto do coronavírus

necessidades das pessoas com deficiência e, consequentemente, descobrir uma nova forma
de cuidado, acolhimento e orientação para continuar lhes dando assistência. Posteriormente,
essa forma se deu com a utilização de recursos tecnológicos para o auxílio de nossos
atendimentos em todo o território nacional.
Em suma, mesmo diante de um cenário tão desafiador, o IMG seguiu com o seu compromisso
e manteve vivo o projeto “Cadê Você?’’. As experiências adquiridas ao longo desse tempo
foram tamanhas que, hoje, a metodologia remota está muito próxima daquela empregada

•

Orientações sobre a pessoa com
deficiência no contexto geral (saúde,

nos mutirões presenciais.

reabilitação, posicionamento,
exercícios etc.)

Tal adaptação foi colocada em prática:
só no primeiro semestre de 2021, em
472 atendimentos, tivemos um total de
236 pessoas com deficiência atendidas
e, indiretamente, por volta de 700 outras
pessoas (seus familiares).
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•

Acesso a insumos e medicações

•

Empregabilidade
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CAPACITAÇÃO E TROCA DE SABERES:

MENOS FOME
Com a nossa campanha de captação de verba emergencial para aquisição de cestas básicas,
fizemos a entrega de alimentos para as famílias de pessoas com deficiência que estão em
situação de vulnerabilidade social.

Diante da crescente necessidade das trocas de conhecimentos da equipe técnica com
profissionais de diferentes serviços, a fim de ofertar atendimento com excelência e,
sobretudo, responder às situações agravadas pela Pandemia, o IMG, seguiu com diferentes
estratégias de capacitação e troca de saberes durante o ano de 2021.
Os nossos encontros foram realizados com muito êxito, adesão e qualidade. Nas diferentes
edições que fizemos, sempre buscamos abordar temas de relevância para o aprimoramento
do atendimento das pessoas com deficiência e suas famílias. E, por sempre oferecermos um
espaço de diálogo interdisciplinar com a participação de diversos especialistas, atingimos um
público variado, como por exemplo professores e coordenadores de escolas públicas.

- 12 -
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“CADÊ VOCÊ?” NAS RUAS
No primeiro semestre de 2021, durante os combates aos desafios impostos pela
Pandemia, além de termos realizado os mutirões remotos, demos início aos mutirões
presenciais para a população em situação de rua.

“CADÊ VOCÊ?” PRESENCIAL
Com o avanço da vacinação e sempre realizando medidas de prevenção à Covid-19, o “Cadê
Você?” retornou para os atendimentos presenciais em setembro/2021.
No dia 4, atendemos presencialmente na Escola Estadual Amélia Kerr Nogueira, situada no
Jardim Horizonte Azul, parte do distrito do Jardim ngela - um dos 20 piores IDHs do Estado
de São Paulo e território de grande vulnerabilidade e desigualdade social.
No dia 11, atendemos presencialmente em São Caetano do Sul, em parceria com a Clínica
Ceccato. A cidade de São Caetano do Sul tem o melhor IDH do Brasil (PNUD/2010) e o 48º
maior PIB municipal brasileiro, porém, é necessitada de melhor diálogo com a “Rede” (UBSs,
CAPS, Associação de Amigos de bairros e etc.) para o cuidado nas diversas políticas para a
pessoa com deficiência.
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ATENDIMENTOS ESPECÍFICOS:
Com a mudança na forma de atendimento das agências do INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social) e CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), utilizamos recursos
tecnológicos para esclarecer dúvidas sobre o BPC.

NOVOS ALIADOS
O ano de 2020, por um lado, foi repleto de desafios, porém em outro, com muita resiliência
e sucesso em nossas adaptações. 2021, por sua vez, com novos objetivos em mente,
ampliamos nossa rede de parceiros com a colaboração de ONGs e empresas, como a
Geração Crescer, Ação Social para Igualdade das Diferenças (ASID), Movimento Super Mães
Especias, Diversidade.io e Casa Hunter.
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“PROJETO PRÓXIMO PASSO”
Em todo começo de ano, participamos de reuniões com o Comitê
Paralímpico Brasileiro e as suas confederações e federações
esportivas para definir um novo calendário e um novo plano
esportivo para as modalidades.

Devido à pandemia, o calendário esportivo sofreu uma série de mudanças e adaptações.
Com a preocupação de manter os atletas em condições de performance competitiva,
as confederações e federações organizaram as competições (que geralmente são
distribuídas no decorrer do ano) para serem executadas somente no último trimestre do
ano. Uma das importâncias dessa ação foi a de restabelecer o ranqueamento dos atletas
nos órgãos responsáveis por cada modalidade.

- 18 -
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Já a trajetória de Jéssica Messali até o Japão foi turbulenta. Ela sofreu uma grave queimadura
em uma sauna durante sua última fase de treinamento, em Portugal, e teve que retornar
ao Brasil com urgência para passar por um procedimento cirúrgico. Como resultado,
teve de amputar sete dedos e meio dos seus pés que necrosaram com a intensidade das
queimaduras. Apesar de todo o percalço que passou, a nossa guerreira conseguiu se
recuperar a tempo e conquistou o 4º lugar no triatlo.
Após os Jogos Paralímpicos, um novo ciclo se inicia. No esporte, vivemos e trabalhamos em
ciclos que chamamos de “periodização”, com o qual, acompanhamos um calendário próprio
que visa a busca pela nossa melhor versão e a superação de resultados dia a dia.
Respeitando as características e necessidades específicas de cada classe funcional esportiva,
concluímos 2021 apoiando 31 atletas de diferentes modalidades esportivas.

A disciplina e a seriedade dos atletas para conquistar uma vaga nos Jogos Paralímpicos de
Tóquio foi o que os moveu no primeiro semestre do ano. E essa motivação se estendeu até
mesmo para aqueles que já não tinham mais chances nessa competição, logo, voltando o seu
foco no planejamento de longo prazo, ou seja, para as Paralimpíadas de 2024.
Duas de nossas atletas, Maiara Barreto e Jéssica Messali, foram convocadas para os Jogos de
Tóquio.
Maiara Barreto é nadadora e batalhou muito para atingir seu reconhecimento. A esportista nos
encheu de orgulho e ficou em 7º lugar nos 100m livres e em 4º, nos 50m costas.
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MODALIDADES ESPORTIVAS:
•
•
•
•
•
•
•

Atletismo
Ciclismo
Jiu-Jitsu
Natação
Remo
Rugby
Ski Cross Country

•
•
•

Tênis de mesa
Tiro
Triathlon

DIAGNÓSTICO DOS ATLETAS APOIADOS:
•
•
•
•

Deficiência Visual
Deficiência Auditiva
Deficiência Intelectual
Deficiência Motora
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MÍDIA E EVENTOS
2021: um ano de muitas lives, presenças em eventos,
reportagens e filmagens.

LINA MARINHO E
TIAGO GORGATTI
LINA MARINHO

E

Durante os Jogos Paralímpicos, aconteceram
lives diárias no programa Allímpico, para
comentar os resultados dos Jogos em Tóquio.

FERNANDO ARANHA

Gravações para o documentário “Mergulho” que conta a história e a rotina
de atletas paralímpicos.

FERNANDO ARANHA
Aula do professor e paratleta Lucas Paganni, curso de
pós-graduação em Medicina Esportiva da IBCMED.

MAIARA BARRETO
Reportagem sobre a Paralimpíada no SPTV.

LUCAS VASCONCELOS
Programa “Viver +” do GNT e entrevista à CNN.

- 24 -

JULIANA SILVA
Live sobre tênis de mesa Paralímpico na
Rádio Armazém (RS).
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JÉSSICA MESSALI
Matérias divulgadas na EPTV, Jornal Nacional, Globo Esporte, UOL,
razoesparaacreditar.com, olimpiadatododia.com e no programa “Mais Você”
sobre a trajetória da atleta até a conquista do seu 4° lugar nas Paralimpíadas
de Tóquio 2020.
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VACINAÇÃO
Em janeiro de 2021, tiveram início as aplicações das primeiras doses da vacina contra
Covid-19 no Brasil. Hoje, com o quadro total de doses ministradas no país superando
a casa das mais de 512 milhões de unidades, o Instituto Mara Gabrilli tem orgulho em
dizer que ajudou a construir essa história.
Toda a equipe do IMG, assim como os seus atletas, tomaram as doses da vacina e
fizeram a sua parte no combate ao avanço da pandemia e, consequente, auxílio à
preservação de vidas.

MIRIAN

RAQUEL

JÉSSICA

JAQUELINE

Psicóloga

MARIANA

Atleta

ISLAINE

Rugby

Assistente Social

Triatleta
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Assistente social
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DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRAS
Ativo

R$

Ativo

60.738,50

Ativo Circulante

55.340,35

Caixa e equivalente de caixa

55.340,35

Numerários
Caixa
Caixa

252,29

Outras obrigações

1.132,60

58.969,79

Aplicações financeiras liquidez imediata

2.118,27

Bco. Itaú S.A. - Aplicação Master DI

1.588,40

Bco. Itaú S.A. - Apli. Classico RF Ref.DI
Ativo Não Circulante

1.132,60

Contas e serviçoes a pagar

1.132,60

Honorários contábeis a pagar

1.100,00

Serviços a pagar

32,60

Patrimônio liquido social

59.605,90

5.398,15

Patrimônio liquido social

23.899,01

267,48

Imobilizado

267,48
7.116,00

Móveis e utensílios

5.350,00

Equipamentos de informática

1.766,00

(-) Depreciações e amortizações

(6.848,52)

(-) Deprec. Móveis e utensílios

(5.082,52)

(-) Deprec Equipamentos de Informática

(1.766,00)

Intangível

5.130,67

Bens intangíveis

5.730,67

Marcas, direitos e patentes

Outras obrigações

529,87

Ativo Imobilizado
Bens em operação

60.738,50
1.132,60

52.969,79

Bco. Itaú S.A. - conta 13479-1

Passivo
Passivo circulante

55.088,06

Bancos conta movimento

R$

252,29
252,29

Bancos

Passivo

Patrimônio liquido social

23.899,01

Patrimônio liquido social

23.899,01

Patrimônio social

23.899,01

Outras contas

35.706,89

Superávits ou déficits acumulados

35.706,89

Superávits/déficits acumulados

35.706,89

Superávitis acumulados

35.706,89

5.444,00

Marcas

5.444,00

(-) Amortizações e depreciações intangíveis
(-)Amortiz marcas

(313,33)
(313,33)
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EQUIPE DO IMG

“PROJETO CADÊ VOCÊ?”

“PROJETO PRÓXIMO PASSO”

COORDENADORA

COORDENADOR

Bruna Barros Morais

ADMINISTRATIVO

Marcia Ferreira Cruz Lisboa

ASSISTENTE SOCIAL

Anali Cristina Silva Santos
Erika Fernandes Santos Martins
Islaine Souza da Silva
Jaqueline Pinheiros da Silva
Suellen Rosa dos Santos

DIRETORIA
Luiz Eduardo Reis de Magalhães
Presidente

ADVOGADO

Christian Lohbauer
Vice Presidente

Clayton Ferreira dos Santos

Valde Ghertman
Conselho fiscal

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Paulina Ghertman
Conselho consultivo

Andrea Lúcia Ferreira Rossettini
Yara Tamiris de Souza Araújo

Maria Aparecida P. Valença
Gestora

MÉDICA FISIATRA
Sandra Tripoli

FONOAUDIÓLOGA
Juliana Amorim Fagundes Antonio
Priscila Gamoa Souza

FISIOTERAPEUTA
Rogéria Dimer Rodrigues Silva

PSICÓLOGA
Mirian Coutinho Pinheiro dos Santos
Raquel Santos Borges
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Tiago Gorgatti

REMO
Lucas Guimarães Paganni

PROFESSOR DE NATAÇÃO

RUGBY

Daniel Cruz

Mariana Costa Nascimento

ATLETISMO

SKI CROSS COUNTRY

Raquel Couto Amaral

Matheus Luiz Barreto Dos Santos

CICLISMO

TÊNIS DE MESA

Fabio Ferreira Faborges
Filipe Santos Magela Ribeiro
Jaciara Oliveira
Mauro Nobomitsu Nohara
Maria Socorro Pinheiro
Mariana Garcia
Mauricio Soares Dourado
Rebeca Ribeiro Barreto Brum
Rodrigo Vicente Maduro

Juliana Cristina Ferrreira da Silva

JIU-JITSU

Alex Gomes Alves
Davi Richard Santos Nicoleti

NATAÇÃO
André Gomes de Campos
Brenda Pepe de Souza
Isabel Maimone Ferreira
Lucas Julião
Maiara Regina Pereira Barreto
Maria Liduina Patricio de Souza
Rafael Alexandre Costa Souza

TIRO
Debora da Silva Rodrigues Campos

TRIATHLON
Caroline da Silva Barbarino
Edson Dantas de Oliveira
Fernando Aranha Rocha
Jéssica Moreira Ferreira
Letícia de Oliveira Freitas
Sergio Silva

PRESTADORES DE SERVIÇO
Gabriele Reikdal
Designer e Social Media
Maria Lúcia da Silva
Financeiro
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PATROCINADORES

AGRADECIMENTO
Alfredo de Goeye
Ana Carolina C. Monteiro
Ana Cristina F. Magalhães
Ana Maria Giaclagleini Morato
Artur Franzola Santos
Beatriz Helena de Lima
Bruna Barroso Morais
Carlos Roberto Bonvita
César Cury
Christian Lohbauer
Claudia M. Gabrilli
Claudio Rigamonte
Daniela Saraiva Santos
Eliete Eincheberg
Elizabeth Ribeiro
Fabio Reis de Oliveira
Hélio J. Pires Oliveira
João E. Monteiro Gomes

Juliana Cristina Ferreira da Silva
Kessia Souza Silva
Lúcia Pacheco S. Monteiro
Luiz Eduardo Americano Araújo
Luiz Eduardo Reis de Magalhães
Luiz Fernando Telles
Luiz Otavio Reis de Magalhães
Marcela Roberta Monteiro
Marco Antonio
Maria Angela P. Almeida Fonseca
Maria Cristina Monteiro Vieira
Maria do Carmo Lencia Pousado
Maria Llydia Quintella
Octávio Tadeu Longo Mendes
Samuel Silas Chaves Damião
Sonia Aparecida S. Barbosa
Telma Regina C. Mello
Valéría Haddad Carneiro

PARCEIROS

AGRADECIMENTO A OUTRAS EMPRESAS
Artery Produções
Banco do Bem
Marias Restaurantes
QRS Consolador
Trix Empreendimentos
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