
Estudantes brasileiros e fans de futebol do mundo criam torcida para fazer da 
Copa do Mundo mais verde e socialmente inclusiva

O movimento estudantil internacional #CheerForPeace foi idealizado pela Football 
for Kids Foundation no Brasil e os estudantes universitários da empresa Júnior de Turismo 
da  Universidade  Federal  do  Paraná  com  apoio  da  startup  empresa  social  curitibana 
ImpacTour,  e demais empresas como a operadora de trem turistico Serra Verde Express 
– BWT Operadora.

Com a missao de tornar os megaeventos esportivos mais verdes e socialmente 
inclusivos,  a  campanha  aproveita  o  momento  em  que  a  Copa  do  Mundo  esta 
movimentando e agitando as cidades brasileiras com a vinda de pessoas de vários países 
para apreciar o maior espetáculo do mundo, propondo uma outra forma de torcer onde 
todos podem colaborar.  

“Enquantos os protestos e reclamacoes sobre os problemas percebidos ao redor 
da Copa acontecem, estamos comemorando e celebrando pequenas estapas que irao 
trazer paz e harmonia durante os megaevento.” diz a idealizadora do movimento Paloma 
Pinheiro.

Na campanha pessoas podem colaborar de varias formas: arrecadando doacoes 
de camisas de futebol em seu pais de origem, contribuindo financeiramente via PayPal ou 
cartao  de  credito  (http://tinyurl.com/mvefzjr)  e  com  sua  participacao  em  um  dos 
Give&Game Fan Festivals organizado pelo movimento. 

As ações que englobam essa campanha sao: a plantação de arvores nativas pela 
ONG  pioneira  na  defesa  da  Mata  Atlantica,  SOS  Mata  Atlântica;  a  realizarão  de 
Give&Game  Fan  Festivals,  eventos  seguros  e  divertidos  de  inclusão  social  que  a 
campanha #CheerForPeace está promovendo.

 Voltados ao futebol, os Give&Game Fan Fest for the Rest incluem a doação de 
refeicoes  e  de  camisetas  de  futebol  para  crianças  e  jovens  em  comunidades 
marginalizadas, contando com jogos, musica e atividades, fazendo com que assim todos 
tenham a  oportunidade  de  fazer  parte  da  Copa  do  Mundo  e  serem  inseridos  neste 
megaevento.

O primeiro Give&Game  “Fan Fest  para o resto” aconteceu no dia 15 de junho, 
marcando um dia antes do primeiro jogo da Copa do Mundo na historia de Curitiba. O 
evento foi  sediado pela ONG Organizacao de Desenvolvimento do Potencial  Humano 
(ODPH) na comunidade Vila Torres. 

Um segundo Give&Game “Fan Fest para o Resto” que sera sediado na Rocinha, 
comunidade do Rio de Janeiro, esta confirmado para dia 12 de julho, dia que antecede a  
final da Copa do Mundo no Marcana. Resident local da comunidade na Rocinha, Renato 
da Silva  “Zezinho”  que  tambem e  ideializador  da  SPIN Rocinha,  esta  organizando  o 
evento  e  ele  sempre  foi  uma  inspiracao  para  Football  For  Kids  Foundation  e  seu 
movimento  #CheerForPeace.  A  ImpacTour,  empresa  social  que  atua  no  ramo  de 
tecnologias  e  inovacoes  de  turismo sustentavel,  e  a  Football  For  Kids  Foundation  ja 
impactaram a comunidade da Rocinha via viajantes com eventos similares nos meses 
passados.  Neste  dia  o  movimento  pretende  receber  centenas  de  criancas  a  ser 
beneficiadas com doacoes de kits  de  futebol,  musica,  diversao e uma celebracao de 
inclusao social na torcida da Copa, o maior evento esportivo na planeta.

O movimento esta contanto com a contribuicao de fans, brasileiros e estrangeiros 
assim como empresas que querem mostrar o quanto eles se importam para trazer paz e 
harmonia  nesta  oportunidade para  todo  o  mundo  comemorar  e  celebrar  a  Copa das 
Copas.

Para mais informações do movimento estudantil #CheerForPeace e do evento na 
Rocinha e como voce pode contribuir, confira atualizacoes no site ou entre em contato 
com os organizadores. Os participantes estao sendo encourajados a trazer camisas dos 
seus times de futebol e outros equipamentos ligados ao esporte para doacao durante o 
evento.

http://tinyurl.com/mvefzjr


Contatos:
Paloma Pinheiro Lecheta
Aluna UFPR, idealizadora da campanha
(+55)  41-9722-2917
palomalecheta@gmail.com

Zezinho, Renato da Silva
Morador da comunidade Rocinha e fundador da projeto SPIN Rocinha
(+55)  21-97900-6845
visitrocinha@gmail.com

Evento no facebook Give&Game Fan Fest for the Rest Rocinha: 
https://www.facebook.com/events/726412107421407/ 

Pay Pal donations page: http://tinyurl.com/mvefzjr

Blog em portugues: http://cheerforpeace.wordpress.com/brasileiros/

Artigos sobre Give & Game Fan Festival  #1 - Vila Torres:
- Um dia de lider de torcida! A day as a Cheerleader! (em portugues e ingles)
http://tinyurl.com/kvfpatg
- Comunidade Vila Torres tem sua Fan Festivals da Copa (ODPH) (em portugues) 
http://cheerforpeace.wordpress.com/2014/06/22/vila-torres-odph/ 
-  On the eve  of  World  Cup  in  Curitiba,  Opera came to  the  favela  of  Vila  Torres  (em  ingles) 
http://cheerforpeace.wordpress.com/2014/06/22/fanfest-photoreport/ 

#CheerForPeace
The #CheerForPeace campaign is all about sharing the joy and excitement of the World Cup with 
those in Brazil who live on the margins and of course to reduce some of the environmental impacts 
of the travel and event itself. http://cheerforpeace.wordpress.com/

SPIN Rocinha
Our plan is not just to have the DJ school but also have classes in citizenship and business.  
Favela youth are denied so much because of prejudice of where they live. We want to give youth 
and young adults confidence to be able to push forward and achieve their dreams. By using our 
courses, which will be free, they can learn to be well prepared when searching for a job or getting 
that DJ “gig”.
http://www.favelatour.org/spin-rocinha.html

Favela Adventures
Envisions a world where favela residents have the opportunity to show their world and experience  
to those who come for a visit. With these exchanges this will help to break down barriers of 
discrimination and prejudice which is common against these communities in Brazil.  
http://www.favelatour.org/ 

Football For Kids Foundation
The mission is to spread the massive wealth generated via soccer so that even the least privileged 
can enjoy the benefits of the world's favorite game too! Since 2009, the initiative has collected and 
distributed thousands of donated football kits in developing communities across Brazil. 
https://www.facebook.com/FootballForKidsFoundation 

Trilhas (EJ Turismo UFPR)
Student-led Jr. Enterprise of Tourism at the Federal University of Parana

• Leading group on behalf of the student enterprise movement across Brazil 
• The primary goal is to provide much needed real-world experience for these students 

(checkout the Heroic Perk packages with students for hire) 
• A part of the funds will be re-directed towards the development of a more effective Jr 

Enterprise movement so even more students have the privilege http://www.trilhas.ufpr.br/ 
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