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Relatório Técnico 2020

O ano de 2020 foi marcado pela 
pandemia causada pelo vírus COVID-19. 
Seguindo todas as recomendações 
sanitárias, e utilizando o bom senso,  o 
Instituto Sempre Amigos adiou todas as 
etapas dos projetos Circuito Juntos 
Corrida de Rua I, II e III. No total são 9 
etapas que foram adiadas. 

A Secretaria Especial do Esporte 
autorizou estas mudanças, prorrogando 
os termos de compromisso até 
31/12/2022.

Estes projetos serão realizados através 
da Lei de Incentivo ao Esporte.

RESUMO DOS PROJETOS:

Serão 3 mil corredores, em cada uma das etapas,  que 
participarão de corridas  com percursos de 5k e10k. 
O objetivo é atender a 9.000 beneficiários.

Cada um dos 3 projetos é composto por 3 etapas. No 
total serão 9 corridas de rua que percorrerão 
diversos estados.

Todos os inscritos receberão um kit composto por 1
sacola, 1 camisa e 1 medalha. 



Conclusão Projetos 2020

O Instituto Sempre Amigos é uma associação 
de direito  privado, constituída por tempo 
indeterminado, sem fins econômicos, de 
caráter organizacional, cultural, esportivo,  
recreativo e educacional, sem cunho político 
ou partidário, com a finalidade de atender a 
todos  que a elas se dirigirem, 
independentemente de classe social,  
nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença 
religiosa.

O instituto foi fundado em setembro de 2011e 
desde  então vem realizando ações visando 
uma melhor  qualidade de vida para a 
população.

A partir de 2014 o Sempre Amigos começou a 
realizar projetos esportivos através das Leis de 
Incentivo, tendo realizado nestes anos 
projetos de inclusão social, de rendimento e 
participativos.

2021- UM ANO MELHOR:

Todos os projetos do Instituto Sempre Amigos, que 
estavam previstos para ocorrerem em 2020, foram 
postergados para 2021. 

O Instituto já atendeu, em seus projetos,  a mais de 
22.000 pessoas.

Em 2021 pretendemos ultrapassar os 30.000 
beneficiários, levando saúde, qualidade de vida e 
felicidade para todos os cidadãos .



Venha fazer parte dos 
projetos em 2021.

Conheça nossos projetos, acesse 
as mídias e entre em contato.

+55 11 4301 2478 
+55 11 99195 6513 
contato@institutosempreamigos.com.br

Rua Verbo Divino, 2001- Torre B - sala 305 
CEP- 04719002 - São Paulo/SP 

.

MÍDIAS DIGITAIS:

www.institutosempreamigos.com.br

www.facebook.com/institutosempreamigos/

www.instagram.com/institutosempreamigos/
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