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o coritiba retribui em 2012
O ano de 2012 representou a solidificação do projeto Coritiba Retribui na sociedade curitibana
e paranaense, fortalecendo o comprometimento do clube com as ações de responsabilidade
socioambientais. Em seu segundo ano de existência, o programa ampliou horizontes e estabeleceu
parcerias criativas e inéditas na sociedade paranaense, firmando-se como referência em
atendimento caritativo dentro do estado do Paraná.
Durante o campeonato paranaense, o Coritiba Retribui visitou nove cidades do interior do
Paraná, alinhado com a campanha institucional “Amo minha terra, torço pelo meu estado”. O Coritiba
Retribui, entretanto, não ficou restrito a fronteira do estado. Em setembro, foi inaugurado a Praça
Vovô Coxa da Melhor Idade em Joinville-SC, como agradecimento do Coritiba pela hospitalidade
recebida durante o ano de 2010.
Além de ações já tradicionais do Coritiba Retribui, como apoio ao programa Doe Calor, ao
projeto Torneio Gols pela Vida, doação de Ovos de Páscoa, divulgação de campanhas e doação de
camisas, outras ações pioneiras foram implementadas. Por exemplo, a despedida do agora auxiliar
técnico Tcheco dos gramados foi transformada em uma ação social. Um uniforme com logo
exclusivo dessa ação foi utilizado pelos jogadores do Coritiba em um jogo da Copa Sulamericana e
essas camisas foram posteriormente doadas para 12 instituições de caridade.
Outra ação inovadora é a parceria estabelecida com o Clube de Mães Vila Torres. Através do
Coritiba Retribui, o clube doa todas as lonas usadas no clube para a produção de bolsas, vendidas
com o selo do Coritiba Retribui. A partir desse momento, o Coritiba Retribui é parte fundamental da
identidade coxa-branca. No aniversário do clube, por exemplo, a torcida deu um show de
solidariedade, doando 3 toneladas de alimentos em evento no Estádio Couto Pereira.
Através do Coritiba Retribui, os jogadores coxas emprestam sua imagem para o bem da
sociedade paranaense. Entre outras ações dessa natureza, o ex-jogador Tcheco participou da
produção do calendário da Associação Reviver Down e o jogador Alex participou da campanha da
Secretária de Saúde do Estado do Paraná de conscientização sobre o uso da camisinha.
Para 2013, o objetivo do Coritiba Retribui é estender significativamente o número de ações e
entidades atendidas, além de implementar novos projetos que permitem ao programa ser
reconhecido como referência em ações caritativas no estado do Paraná, alinhando-se, desse modo,
a visão estratégica do Coritiba Foot Ball Club.
Coordenação do Coritiba Retribui
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Coritiba Retribui apoio do povo Paranaense
De 18/01 a 02/05

Ações de expansão do Coritiba Retribui no interior do
estado do Paraná, visitando asilos, escolas, hospitais e
centros comunitários. As cidades visitadas foram Foz do
Iguaçu, Toledo, Paranavaí, Cianorte, Irati, Arapongas, Ponta
Grossa, Apucarana e Paranaguá.

visita de entidade assistencial ao memorial
Em uma ação que contou com a participação do
Vice-Governador do Estado do Paraná, Sr. Flávio Arns, e do
vereador da cidade de Curitiba Felipe Braga Côrtes, cerca
de 40 crianças e jovens especiais de um colégio de Curitiba
visitaram o Clube para conhecer o estádio Couto Pereira, o
Memorial do clube e sentir a emoção de entrar e jogar bola
no gramado do estádio.

04 de abril

pascoa solidaria no couto pereira
´

07 de abril

´

Doação de ovos de chocolate para mais de 500
crianças carentes de Campina Grande do Sul, que
conheceram o Couto Pereira e também receberam ovos de
Páscoa das mãos dos jogadores.

final do campeonato paranaense
13 de maio

Jogadores do Coritiba entraram em campo com a
camiseta da Ação “Paz. Torcida de Todos” realizada em
parceria com a 98FM e Tribuna do Paraná Atletiba, na
partida final do Campeonato Paranaense de 2012.
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campanha doe calor (ipcc)
29 de agosto

Parceria com o Instituto Pró Cidadania de Curitiba
referente à Campanha do Agasalho 2012 para ponto de
arrecadação e realização de um mutirão para doação de
roupas na partida contra o Internacional.

ACAO SOCIAL DE DESPEDIDA DO TCHECO
~

A despedida do ídolo Tcheco foi transformada em
ação social. 12 das camisas usadas pelos jogadores do
Coritiba no jogo contra o Grêmio pela Copa Sulamericana
2012 foram doadas para leilão de entidades assistenciais. O
jogador fez questão de fazer a doação em pessoa na maioria
das entidades (AFECE, FEPE, Hospital Erasto Gaertner, LBV,
Associação de Assistência a Mucoviscidose no Paraná, etc.)

04 de abril

doacao de lonas para o clube das maes
~

~

05 de setembro

O Clube das Mães União Vila das Torres recebeu uma
doação de lonas que se transformaram em bolsas
ecológicas para comercialização. Aproximadamente 100
lonas de publicidade que não são mais utilizadas no Estádio
Couto Pereira foram doadas para a fabricação de mais de
3.000 bolsas ecológicas em 2012. A renda arrecadada é de
exclusividade das integrantes do Clube de Mães.

consulado sao mateus do sul (apae)
~

15 de setembro

No tradicional jantar do consulado do Coritiba em
São Mateus do Sul, organizado para angariar fundos para a
APAE da cidade, o programa doou uma geladeira exclusiva
do clube, uma camiseta da ação de despedida do Tcheco,
além de vários kits oficiais do clube.
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calendario associacao reviver down 2013
´

17 de setembro

~

Crianças da Associação Reviver Down estiveram no
CT da Graciosa para tirar fotos do calendário 2013, que será
vendido e o dinheiro destinado à instituição. O auxiliar
Tcheco, ídolo e referência da torcida coxa-branca, participou
das fotos.

doacao de praca para a cidade de joinville
~

A cidade catarinense de Joinville ganhou um espaço
de lazer do Coritiba, a Praça do Vovô Coxa. Localizada no
bairro de Saguaçu, o espaço é uma Academia da Melhor
Idade. A praça é uma retribuição à trajetória vitoriosa que o
clube viveu na cidade em 2010, quando fez da arena local a
sua casa nas primeiras dez rodadas do Campeonato
Brasileiro.

22 de setembro

acao dia das criancas e semana da melhor idade
~

06 de outubro

Em parceria com a Serra Verde Express, o Coritiba
participou da Campanha Outubro Rosa e proporcionou uma
semana de sonho a crianças de algumas entidades
assistenciais. A serra Verde Express levou as crianças para
um passeio de trem e o Coritiba convidou essas crianças
para assistir a um jogo do campeonato brasileiro no Couto
Pereira.

aniversario do coritiba (lbv)
´

12 e 14 de outubro

Em celebração ao aniversário do clube, o Coritiba
abriu as portas do estádio para 25.000 torcedores, que
deram um show de solidariedade, doando três toneladas de
alimento mesmo de modo não obrigatório para a entrada no
evento. O Clube doou o montante arrecadado para a LBV,
que distribui cestas básicas para mais de 1000 pessoas a
partir dessa ação.
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gravacao da campanha de prevencao a aids
~

28 de novembro

~

Em um projeto realizado pela Secretaria de Saúde do
Estado do Paraná, os jogadores Alex e Willian, além do
auxiliar técnico Tcheco, participaram da gravação de um
vídeo em alusão a uma campanha de prevenção a AIDS,
“Somos de times diferentes, mas usamos a mesma camisa”.

palestra assistencial do jogador alex e
do presidente vilson ribeiro de andrade
O jogador Alex e o presidente do Coritiba realizaram
uma palestra motivacional para colaboradores da empresa
Dray. O cachê da palestra foi doado para a FEPE.

07 de dezembro

coritiba crocodiles

21/07 e 08/12

O Coritiba Crocodiles, junto com o Vô Coxa, fez uma
visita de cortesia a APAE de São Mateus do Sul. Além disso,
alimentos foram arrecadados na entrada da já tradicional
partida de futebol americano de fim de ano realizada no
estádio Couto Pereira, em parceria com a FEPE.

evento gols pela vida (hospital pequeno principe)
´

21/06 e 09/12

Divulgação, lançamento do evento e cessão do
estádio Couto Pereira para a realização do jogo final do
torneio Gols Pela Vida, organizado pelo Hospital Pequeno
Príncipe. Além disso, houve o jogo das estrelas, que contou
com a participação de jogadores como Alex e Rafinha, do
Coritiba, além do auxiliar técnico Tcheco.
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doacao de pizzas para entidades (pizza hut)
~

10 a 18 de dezembro

Em cinco entidades de Curitiba e Região, com a
presença do Vovô Coxa e entrega de pizzas, houve uma
grande confraternização de Natal. Entidades agraciadas
foram Casa de Meninas Madre Antônia, Lar Herminia
Scheleder, Casa do Piá 2, República Mossungue e LBV.

lar herminia scheleder
´

No fim de novembro, o atleta Luccas Claro fez uma
visita a essa instituição. Algumas semanas depois, o Coritiba
Retribui doou de 100 kg de alimentos para as 40 crianças do
Lar Hermínia Scheleder. Esse montante foi arrecadado em
um jogo de futsal beneficente organizado pelo clube.

30/11 e 19/12

voluntariado da equipe sub-18
no hospital pequeno principe
´

20 de dezembro

Atletas e Comissão Técnica da equipe sub-18
assistiram palestras e prestaram voluntariado no Hospital
Pequeno Príncipe.

visitas de instituicoes carentes ao couto pereira
~

ano todo

Em um trabalho constante, crianças carentes de
instituições beneficentes vêm ao Couto Pereira para
visitarem o memorial, conhecerem os atletas e assistirem à
partidas do campeonato Brasileiro. Em 2012, entre as
instituições presentes nesse tipo de ações, podemos citar a
Casa do Piá I e II, Casa de Meninas Madre Antônia, Casa de
Apoio Para Meninos, LBV, APAV, República Mossungue,
Casa das Meninas Novo Mundo e Projeto UFPR Litoral.
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doaca0 de camisas, materiais e brindes
doacao
~

ano todo

Doação de materiais para instituições beneficentes
para rifas, bingos e sorteios, com o intuito de arrecadar
fundos para essas instituições. Em 2012, algumas das
instituições atendidas desse modo foram a FEPE, o
Pequeno Cotolengo, a família do Noah, uma criança com
câncer que recebeu uma doação de camisa do Alex, ACOA,
AFECE, AMAE, APAE, Projeto Futebol em Cadeira de Rodas
e HC.

passagem de faixa em dias de jogos,
divulgacao nos veiculos oficiais
de comunicacao do clube
~

´

~

ano todo

Durante o ano inteiro, o Coritiba Retribui divulga
campanhas caritativas no estádio durante os dias de jogo, e
também através de seu site oficial, página oficial no
Facebook, Twitter, Youtube e outras mídias sociais. Algumas
ações divulgadas desse modo foram as seguintes: Dia
Mundial de Combate ao Câncer (APACN), Dia Mundial de
Combate ao AVC, Dia Mundial do Diabetes, Campanha Vida
no Trânsito, Campanha de Combate à Hepatite do Ministério
da Saúde, Campanha “Conté até 10. Paz. Essa é a atitude”
do Ministério Público do Paraná, Faixa do Rotary Club de
São José dos Pinhais – Campanha Outubro Rosa, e Apoio ao
projeto Criança Esperança, da Rede Globo.

dados gerais do coritiba retribui em 2012
75 Ações realizadas 15 Cidades participantes
Ajuda direta para 5000 pessoas e indireta para 750000 pessoas.

35 Instituições parceiras
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o coritiba retribui em 2013
Internamente, o Coritiba Retribui ganhou um novo fôlego em 2012. Se 2011 representou o
processo de adaptação do projeto dentro da realidade administrativa do Coritiba Foot Ball Club,
nesse último ano diversos avanços em termos de gestão e organização foram feitos no programa.
Por exemplo, implementou-se um procedimento padrão para avaliação de pedidos de cunho
assistencial. A partir de então, é necessário fazer o cadastramento completo da entidade, comprovar
que a entidade possui as licenças de funcionamento, apresentar referências externas e descrever
exatamente a intenção de parceria com o clube. Desse modo, existe um controle interno detalhado
sobre todas as ações realizadas pelo Coritiba Retribui.
Para o ano de 2013, o Objetivo global do programa Coritiba Retribui é tornar-se referência em
ações caritativas de cunho socioambiental dentro do Estado do Paraná. Desse modo, estabelece-se
como objetivo para 2013:
ŸRealizar mais de 100 ações de caridade e estabelecer parcerias com 50 entidades;
ŸEstabelecer parcerias com no mínimo 60 entidades assistenciais, sendo uma, pelo menos, de

alcance global;
ŸCriação de um Call Center para captação de recursos;
ŸCriar pacotes assistências para empresas, negociando palestras e visitas corporativas em troca de
doação de cachê para entidades assistenciais;
ŸProduzir folders de apresentação do programa
ŸCriar Tab sobre o Coritiba Retribui no site oficial do clube
Desse modo, o Coritiba pode retribuir o apoio recebido pela sociedade paranaense por mais
de um século, realizando ações que de fato influenciam a vida dessas pessoas, tornando-se exemplo
para outros projetos do mesmo cunho.

CALENDARIO DE ACOES
´

PRIMEIRO SEMESTRE
Ÿ Coritiba Retribui no Interior do

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Paraná
Ação Dia Mundial da Mulher
Ação Páscoa
Lançamento Torneio Gols pela Vida
Ações Diversas

~

SEGUNDO SEMESTRE
Ÿ Campanha Doe Calor
Ÿ Ação Criança Esperança
Ÿ Ação Calendário Reviver Down
Ÿ Outubro Rosa
Ÿ Aniversário do Coritiba
Ÿ Dia das Crianças
Ÿ Torneio Gols pela Vida
Ÿ Jogo Coritiba Crocodiles
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