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1.

Sobre a
Coopera

A Coopera Esportes é uma Organização
não Governamental (ONG) sem fins
lucrativos fundada em 2019 que, por
meio do apoio da prática esportiva e
educação, visa a contribuir para o desenvolvimento integral do adolescente.
Acreditamos no esporte e na educação
como pilares da integração social.
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2.

Missão

Fomentar a prática do esporte como
instrumento de amadurecimento pessoal através do suporte financeiro e do
aconselhamento do jovem.
Acreditamos no esporte como forma de
transformar vidas, além do incentivo
às práticas esportivas, buscamos criar
condições para a melhora no desempenho escolar e potencializar futuras
oportunidades de inserção profissional. Temos como nossa missão aumentar cada vez mais o nosso impacto
- projetamos fazer isso por meio do incremento de novos mentores e consequentemente mais mentorados.
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3.

Bolsa
Financeira

Iremos oferecer bolsa mensal no valor
de R$ 100,00 a R$ 200,00 a atletas de
alto rendimento de 12 a 20 anos. Buscamos apoiar jovens atletas de baixa
renda. O acompanhamento do jovem
pela Coopera Esportes será através de:
(i) Relatório mensal de presença nos
treinos e comprovação de performance
acadêmica;
(ii) Apresentação dos gastos a cada 2
meses, com comprovantes de pagamento.
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4.

Mentoria

Fornecemos mentoria pessoal e profissional para todos os selecionados. Bolsistas podem também receber apoio
através de aulas particulares fornecidas por nossos mentores ou por profissionais terceiros.
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5.

Performance

Horas totais de Mentoria

200h

80h
50h

2019

2020

2021

Número de Cooperados

10
6
3

2019

2020

2021

Total Investido (em R$ mil)

15k
12k
10k

2019

2020

2021
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6.

Depoimentos

Luan Oliveira

Atleta de Karatê - Campeão Paulista e Vice-Campeão Brasileiro
“A Coopera me ajudou muito mentalmente até
voltar às competições, pois quando voltaram
obtive dois ótimos resultados. Mas além das
competições ela me ajudou a criar uma mentalidade e estrutura para o meu futuro fora
dos tatames, tenho só que agradecer à Coopera e ao meu mentor Lucas principalmente,
que me ajudou muito. Obrigado Oss!’

Murilo Mendes

Atleta de Jiu-Jitsu - 3x campeão sul-americano(ibjjf). 3x campeão
Brasileiro(cbjj)
“A coopera impactou a minha vida em muitos meios mas, principalmente, em mudar a
minha mentalidade em relação aos estudos
e, em conjunto a isso, me cobrar em manter
uma rotina. A coopera me ajudou a captar recursos para ajudar em meus objetivos”

Diego

Atleta de Karatê - Campeão Brasileiro Kata equipe sub21
“A Coopera me ajudou não só no esporte como
nos estudos, pois através dela fui capaz de
estudar mais para o Enem e a fazer musculação, que ajudou muito no esporte pois
era algo que sempre era cobrado pelo meu técnico.”
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6.

Depoimentos

Railton de Oliveira Ramos

Atleta de Atletismo - Campeão Baiano sub18 nos 1.500m e
3.000m. 3º 800m Campeonato Norte e Nordeste
“A Coopera Esportes abriu as portas para mim,
me recebeu de braços abertos , me acolheu e
me deu uma grande oportunidade de poder
fazer parte desse time de campeões. Sou muito
grato por acreditarem no meu potencial e
pelo incentivo que vocês me dão no Esporte
(Atletismo) e na vida ( Como cidadão)”

André

Técnico do Talentos do Capão
“Obrigado a Coopera e a todos os membros
do grupo pelo apoio ao José e ao Talentos do
Capão, vocês fazem diferença na vida dos
jovens atletas, o José foi o 3 aluno do Talentos
que foi beneficiado pela bolsa e só podemos
agradecer!”

José Felipe

Atleta de Triathlon - Campeão Paulista sub14
“A Talentos do Capão em parceria com a
Coopera esporte. Me proporcionaram um
curso de inglês que está me ajudando muito, conheci pessoas de outros países e um
novo idioma que irá me ajudar no meu
futuro. A Coopera sempre me incentiva para
melhorar na escola e como atleta. A coopera
me enviou livros para eu ler e estão sempre
preocupados com as minhas notas, como atleta a Coopera sempre me incentiva para dar
o meu melhor nos treinos e nas competições.
Obrigado, muito obrigado por essa experiência
e por permitir a minha entrada na família da
Coopera.”

9

6.

Depoimentos

Thaissa

Atleta de Atletismo
“A Coopera foi uma das melhores coisas que
me ocorreram, tive um mentor espetacular
que eu sempre tive liberdade para falar sobre
as limitações dos espaços de treino e ouvir possibilidades de soluções, além disso sempre tive
abertura para falar sobre meus sonhos além
do esporte. Expus qual profissão gostaria de se
seguir e também das minhas dúvidas para decidir sobre isso e aflições com os vestibulares.
Fiquei motivada a continuar treinando e tendo
esperanças por novas competições que virão.
Comecei a ter uma visão mais ampla de futuro, vontade de me dedicar cada vez mais
ao esporte e aos estudos.”

Davi Loretto
Atleta de Jiu-Jitsu

“A Coopera teve sempre o intuito de proporcionar mais educação dentro do esporte e
na sociedade... foram enviados cursos gratuitos, como por exemplo de inglês, que é uma
língua que em quase todas as profissões para
você se destacar é necessário e importante.
Muitas vezes tendo pessoas que nos incentivam
fica muito mais fácil e se fosse para resumir a
Coopera seria ‘incentivadores da educação’.”

Renan “Jiraya” Alencar
Atleta de Jiu-Jitsu e MMA

“A Coopera chegou na minha vida quando eu
era apenas um atleta de Jiu-Jitsu onde eu treinava o dia todo visando cmpetir. Hoje com
minha vida mais calma referente ao esporte,
a Coopera também se fez presente, me auxiliando nos estudos, mostrando novos caminhos e sempre me motivando a ser melhor.
Tenho muito a agradecer a essa maravilhosa
corporação.”
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6.

Depoimentos

Arthur Teixeira

Atleta de Triathlon - 5º Lugar no Troféu Brasil - Categoria
Profissional
“Participei de muitas competições de triathlon e maratona aquática graças à bolsa da
Coopera. Nesse período tive apoio para os
meus estudos, me proporcionou disciplina, estudei inglês, fiz cursinho e vertibular.
Conquistei bolsa em Biologia em faculdade
privada.”

Vinicius Rodrigo

Atleta de Atletismo - Campeão Mineiro sub-18 (1500m) e
3º Lugar no Campeonato Mineiro sub-16 (1000m)
“Sou muito grato à Coopera Esportes e ao meu
mentor Lucas que contribuíram muito para que
eu conseguisse participar de competições importantes como o Campeonato Mineiro, Paulista e
Campeonato Brasileiro de Atletismo, além de contribuir para meu desenvolvimento escolar e pessoal. Muito obrigado por tudo!”
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