




A FECI – Fundação de Educação e Cultura do Sport Club
Internacional - é uma organização social não-governamental e sem
fins lucrativos.

Fundada em 22 de julho de 1976, considerada a mais antiga
das fundações de clubes de futebol do mundo, promove ações de
estímulo à educação, à cultura e ao esporte para crianças,
adolescentes e seus familiares, consolidando seu trabalho com
propostas direcionadas ao resgate da cidadania.

A FECI é uma entidade registrada no Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), sob o número 897,
sendo também certificada pelo Ministério da Justiça (Secretaria
Nacional de Justiça) como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP), em 18/12/2006.





A biblioteca Zeferino Brazil foi fundada em 1943.
Posteriormente, com a criação da FECI, passou a ocupar um
espaço de 1.200m2 no Ginásio Gigantinho do S. C.
Internacional, quando a FECI absorveu a Biblioteca, o
Departamento Cultural e o CEFASI - Centro Educacional e
Assistencial do Sport Club Internacional.
A Biblioteca faz parte do Sistema Nacional de Bibliotecas
Públicas da Fundação da Biblioteca Nacional sob registro de nº
5448 e dispõe de um acervo de aproximadamente 80.000 livros
de assuntos diversificados, área para estudo e pesquisa, sala
multicultural, espaço para exposições, laboratório de
informática, além de auditório com 80 lugares, destinado a
eventos (cursos, seminários, oficinas, entre outros).





Atualmente com 358 crianças e adolescentes inscritos,

em situação de vulnerabilidade social, oferece oficinas

sócio-educativas no contra-turno escolar, em ação

continuada.

Os beneficiários em atendimento efetivo de 237 jovens,

participam de oficinas de reforço pedagógico, línguas

(mandarim, espanhol), futebol de campo, futsal, slackline,

rugby, hip hop, taekwondo, karatê, boxe, kickboxing,

beisebol e informática.

O Interagir é mantido com recursos próprios e doações

pessoais, bem como através da renuncia de I.R. pelo

FUNCRIANÇA.



Como doar pelo FUNCRIANÇA:
Qualquer cidadão pode fazer doação ao Funcriança, contribuinte ou não do Imposto de 

Renda. A contribuição de pessoas físicas ou jurídicas é feita através do Documento de 

Arrecadação de Doações (DAD).

ATENÇÃO: O DAD/FUNCRIANÇA possui um código de arrecadação e deve ser emitido 

um único documento para cada doação a ser efetuada. A reprodução de um 

DAD/FUNCRIANÇA com mesmo código de barras gera duplicidade de documentos e 

não identifica o doador e nem a instituição beneficiada.

O DAD Documento de Arrecadação de Doações do FUNCRIANÇA pode ser EMITIDO 

em qualquer microcomputador, seguindo os seguintes passos:

* No campo de seleção de projeto, no alto da página selecione o 'Projeto Interagir. 

Abaixo aparecerá um resumo do projeto e um botão com a mensagem: 'Doar para este 

projeto'. É só clicar e dar continuidade à doação.

* Para deduzir o valor da doação no Imposto de Renda, o contribuinte deverá 

preencher, obrigatoriamente, os campos "CNPJ OU CPF" e "Doador".

O DAD pode ser pago nos seguintes locais:

Nas caixas e terminais de auto-atendimento do Banco do Brasil, Banrisul, Caixa 

Econômica Federal, Agências Lotéricas, Unibanco, Banco Real (ABN Amro), Banco da 

Amazônia, Bradesco, Banco Cidade, Itaú, Banco Mercantil do Brasil, Banco Rural, 

Banco Safra, Santander.

Segue o link: http://funcriancapoa.procempa.com.br/dadweb/projetos/154







As aulas acontecem duas vezes por semana, no

Ginásio Gigantinho, e visam o desenvolvimento de atletas

cidadãos.

A Escola de Futsal vem conquistando muitos

títulos, comprovando a excelência da sua metodologia.

CATEGORIAS:

 SUB 7

 SUB 9

 SUB 11

 SUB 13

 SUB 15

 SUB 17







São atendidas crianças até doze anos de idade e

adolescentes de 13 até 18 anos, com disfunções

sensório-motoras.

São oferecidas gratuitamente:

• Avaliação físico/funcional

• Intervenção fisioterapêutica

• Acompanhamento e orientação ao cuidador

• Assistência social a família







Através do fortalecimento da parceria com a SMED, o
projeto Saci Colorado ganhou força e dimensão,
ampliando suas ações.
Finalizado pelo S. C. Internacional em 2008, a FECI em
2009 assina convênio com a SMED para a execução do
projeto Cidade Escola, atendendo mais de 15 escolas,
com cerca de 2000 crianças e adolescentes,
diariamente, através de atividades no contra-turno
escolar.
Através desta parceria, a FECI iniciou o processo de
educação em turno integral das escolas municipais de
Porto Alegre, tornando-se referência em educação
complementar.



36 ESCOLAS ATENDIDAS EM 2015
NÚMERO DE EDUCADORES EM 2015: 108
Nº DE ALUNOS ATENDIDOS POR DIA: 2770
FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS: 1 VEZ POR
MÊS

SUPERVISÕES/REUNIÕES NAS ESCOLAS

GESTÃO PEDAGÓGICA, ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA

*DADOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2015









Projeto desenvolvido em parceria com o Asilo Padre

Cacique.

São atendidos 22 idosos, moradores do Asilo, que

desenvolvem atividades lúdicas e recreativas objetivando

fortalecer vínculos afetivos, valorizar, estimular e resgatar a

pessoa idosa, promovendo sua reinserção no contexto

social.

O projeto é mantido pela FECI.













APROVAÇÃO DE CONTAS DA FECI EXERCÍCIO 2013



PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 
COPA DO MUNDO FIFA 2014



ENTRADA DE RECURSOS ESTRUTURAS 
TEMPORÁRIAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DAS ESTRUTURAS 
TEMPORÁRIAS COPA DO MUNDO FIFA 2014





FECI promove Colônia de Férias 2015 em parceria com Smed

Um dia típico de verão marcou a abertura da Colônia de Férias 2015, na tarde desta segunda-feira (5/1), no Parque Gigante. A 
atividade é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação (Smed), através do programa Escola Aberta, em parceria com a 
Fundação de Educação e Cultura do Sport Club Internacional (FECI), o Centro Social Marista (Cesmar), o Sistema Fecomércio-RS e o 
Sesc/RS.
As atividades se estendem até o dia 5 de fevereiro. A cada semana, oito escolas da rede municipal de ensino de Porto Alegre 
participam da colônia de férias. A meta é receber 1.350 crianças, de 6 a 12 anos, durante as cinco semanas de duração. Este é o 
quarto ano em que a FECI apoia o projeto e disponibiliza noventa colaboradores, entre eles educadores e supervisores envolvidos 
nas atividades que ocorrem no Parque Gigante, no Sesc Campestre e no Cesmar.

Na cerimônia de abertura, o presidente da FECI, Lúcio Regner, saudou a criançada e desejou que elas brinquem bastante durante o 
período: “Aqui é a casa é de vocês, a Fundação é de todos, porque a educação não tem cor nem religião. Nós estamos aqui para 
cuidar do futuro de vocês”, afirmou. O objetivo da Colônia de Férias é criar outros espaços para inclusão social durante as férias 
escolares, com atividades físicas, recreativas, culturais, esportivas e pedagógicas.



PROJETO INTERAGIR FORMA PRIMEIRA TURMA DE INFORMÁTICA EM 2015

Retomando uma antiga parceria da Fundação de Educação e Cultura do Sport Club Internacional (FECI) e do Serviço Federal de
Processamento de Dados (SERPRO), formou-se a primeira turma do projeto Interagir no curso Desvendando a Informática.

O curso é direcionado ao básico da computação, abordando conceitos de hardware, software, redes, internet e a história do
computador.

O curso contou com três instrutores envolvidos, os educadores André Kaufman, Carolina Freitas e Bruno Saldanha. Ao todo
foram 23 participantes, todos aprovados com nota máxima na avaliação.

A cerimônia de formatura ocorreu no auditório da Fundação de Educação e Cultura do Sport Club Internacional, no dia 4 de
fevereiro, situado no Gigantinho. A entrega dos diplomas aconteceu pelas mãos do Sr. Lúcio Regner, presidente da FECI, Sr. Rui
Bento Corrêa, coordenador do projeto Cidade Escola e o diretor da FECI, Sr. José Antônio de Bem Vidal.

Nesta primeira etapa foram contemplados os alunos de faixas etárias entre 11 e 15 anos, e já está encaminhado o
atendimento às crianças mais novas, para que todos tenham a mesma oportunidade.

Os participantes receberam certificados expedidos pelo SERPRO, órgão que capacitou os educadores da FECI, e é parceiro da
Fundação de Esporte e Cultura do Sport Club Internacional. As aulas têm carga horária de 2h e as turmas foram divididas em
grupos de 10 participantes, ocorrendo de manhã e à tarde.



PRESIDENTE DA FECI PARTICIPA DE EVENTO NO CENTRO SOCIAL P. LEONARDI
Diversos representantes do Sport Club Internacional prestigiaram a inauguração da quadra poliesportiva Edilceu Verri, no 
Centro Social padre Leonardi. Na ocasião estiveram presentes, o Sr. Lúcio Regner, presidente da Fundação de Educação e 

Cultura do Sport Club Internacional (FECI), sr. Raul Cabral, supervisor da FECI, o diretor geral do Genoma Colorado, sr. Paulo 
Rubem Seelig, sr. Paulo Latuada, diretor consular da capital, e o coordenador de Projetos Sociais e Esportivos do Interagir, 

Leonardo Menezes.

A cerimônia ocorreu na quarta-feira, dia 4, no Centro Social mantido pela igreja Nossa Senhora Aparecida da Restinga,
situado no bairro Restinga, zona sul de Porto Alegre. O sr. Edilceu Verri é pai do técnico da Seleção Brasileira de Futebol. A
nova quadra faz parte do projeto de melhorias nas instalações do Centro Social padre Leonardi, que atende em torno de 600
crianças no seu projeto social.

O técnico Dunga é um grande colaborador do Centro Social, buscando sempre viabilizar ações positivas que revertam em
benefícios ao Centro, nada mais justo que dedicar ao sr, Edilceu esta homenagem.

Também participaram da cerimônia, o Núncio Apostólico do Brasil, Dom Giovanni D Aniello, o Arcebispo Metropolitano de
Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, o presidente do Instituto Gerdau, dr. Klaus Gerdau Johannpeter, o vereador Kevin Krieger,
o Frei Luciano Freitas, presidente do Conselho Municipal da Criança a do Adolescente de Porto Alegre, do Instituto Dunga.
Além do diretor da paróquia Nossa senhora Aparecida da Restinga, padre Claudionir Ceron.

Uma fundação como a FECI, não poderia deixar de prestigiar o acontecimento, todas as ações se fazem necessárias, ajudar o
próximo significa criar uma condição social, soma-se a isso todo o histórico do jogador na sua passagem pelo Sport Club
Internacional.



FECI ENTIDADE PROMOTORA DE CIDADANIA FISCAL

O Estado do Rio Grande do Sul através da Secretaria da Fazenda conferiu à Fundação de Educação e Cultura do Sport Club
Internacional o certificado de entidade promotora de cidadania fiscal. Com o Nota Fiscal Gaúcha a FECI comprova que o 
ICMS do nosso estado é Mais Assistência Social. A FECI agradece aos cidadãos que, incluindo o CPF em suas notas fiscais, 
fizeram possível arrecadar os recursos que agora retornam como benefícios para as entidades de sua comunidade.



FECI SEDIA EVENTO DE PREVENÇÃO À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

O presidente da Fundação de Educação e Cultura do Sport Club Internacional, Lúcio Regner, recebeu, nesta quinta, 26, no 
auditório da FECI, o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) e prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, para o 
encontro Prevenção da Exploração Sexual no Turismo e Sensibilização dos Turistas Durante Grandes Eventos.

A reunião contou com a participação dos representantes de Manaus, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Natal, Recife, Rio 
de Janeiro, Salvador e São Paulo, todas as cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, entre eles, agentes das prefeituras e 
dos Conselhos da Criança e do Adolescente, que vieram a Porto Alegre para conhecer como funcionam e são realizadas as 
ações de proteção à criança e adolescente em nossa capital. O foco foi a questão da exploração sexual relacionada ao 
turismo, devido à grande circulação de estrangeiros em Porto Alegre durante os jogos da Copa do Mundo, foi necessário 
ampliar a rede de pessoas e entidades envolvidas nesta iniciativa.

Porto Alegre destacou-se por causa das iniciativas da prefeitura como o Programa Ação Rua, de abordagem à criança de rua 
e educação infantil conveniada e o Grupo de Apoio a Megaeventos (Game). O que se torna um importante reconhecimento, 
tendo em vista que, este trabalho, é um esforço em conjunto da administração municipal promovido pela Smed e a Fasc, da 
Fundação de Educação e Cultura do Sport club Internacional, e outras organizações ligadas à questão da inclusão e proteção 
social.

O presidente da FECI destacou – “que é importante um trabalho paralelo à educação formal, as crianças carentes são vítimas 
de diversos tipos de exploração, não podemos fechar os olhos para esta condição. Nossa Fundação não mede esforços para 
realizar todas as ações necessárias e que ensejam o bem estar da criança e do adolescente”.



PROGRAMA PIM/PIA REALIZA  ATIVIDADES NO BEIRA RIO

A Fundação de Educação e Cultura do Sport Club Internacional (FECI) recebeu nesta segunda-feira, 23, as famílias assistidas 
pelo programa Primeira Infância Melhor (PIM PIÁ), da Secretaria Estadual de Saúde. O evento deu início ao PIM/PIÁ 2015.

O presidente da FECI, Sr. Lucio Regner destacou a importância desta ação: “É um orgulho para o Inter, nosso clube foi 
pioneiro nas ações de trabalho social”.

Durante toda a tarde, alunos e seus familiares conheceram as dependências do estádio e a sede social do Inter, o Parque 
Gigante. Os participantes foram recebidos pela banda da Brigada Militar, que executou o hino do Internacional. Para realizar 
a visita, foram organizados dois grupos, os guias mostraram a sala de imprensa, o vestiário, o campo e o Museu do 
Internacional, que abriu especialmente para a ocasião.

No Parque Gigante as crianças receberam lanche e assistiram apresentação dos cães adestrados da Brigada Militar e 
receberam as primeiras noções de trânsito na Escolinha de Trânsito da Brigada Militar. Os alunos e seus pais também 
receberam orientações referentes à escovação dental, uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) formada por 
uma dentista, uma enfermeira e uma auxiliar de dentista, demonstraram a forma correta de escovar os dentes, e 
salientaram a importância de realizar a higiene bocal.

Além do presidente da FECI, Sr. Lúcio Regner, estavam presentes a primeira-dama do estado, Maria Helena Sartori, a 
coordenadora do programa PIM/PIÁ e secretária adjunta da Smed, Maria da Graça Paiva, Mario Fraga, vice-presidente da 
FASC e o secretário adjunto da SMS, Jorge Cuty.

A coordenadora do PIM/PIÀ, Maria da Graça Paiva, explicou a importância do programa e como funciona sua atuação 
dentro da comunidade – “O PIM/PIÁ é uma Política Pública, sócio-educativa e de atendimento domiciliar, focado em três 
eixos, saúde, comunidade e intersetorialidade. Visando a promoção integral da criança”. O programa atende gestantes e 
crianças de até 5 anos e 11 meses de idade. Na oportunidade foram atendidas as comunidades da Restinga, Chácara da 
Fumaça, das Vilas Pinto, Cruzeiro, Tronco, Mapa e as Ilhas.

Ao todo 250 pessoas estiveram presentes no evento, a parceria entre o Sport Club Internacional e a Fundação de Educação e 
Cultura do Sport Club Internacional, proporcionou mais uma atividade social, no qual, pais e alunos curtiram o estádio Beira-
Rio e o clube Parque Gigante e, acima de tudo, fortaleceram as ações de cunho social, que integram diversos agentes e 
trazem as comunidades para lugares que até então não faziam parte do cotidiano destas pessoas.



PROGRAMA PIM/PIA REALIZA ATIVIDADES NO BEIRA RIO



PRESIDENTE DA  FECI RECEBE ATLETAS CAMPEÕES NO FUTSAL 

A equipe Sub15 de futebol de salão do Interagir participou, no último final de semana (16 e 17 de maio), do Circuito Sul

Brasileiro de Futsal 2015.

A equipe foi recebida na terça-feira à tarde, dia 19/05, na sede da Fundação de Educação e Cultura do Sport Club

Internacional (FECI). O presidente da Fundação, Lúcio Regner, fez questão de convidar os jogadores para festejar a conquista.

O time do Sport Club Internacional venceu a competição, na categoria Sub15, que aconteceu em Alvorada, região

metropolitana de Porto Alegre. Os jogos foram no ginásio municipal da cidade.

Ao todo foram quatro partidas disputadas pelo time. Desde o primeiro jogo, a equipe mostrou sua habilidade, ganhando de 7 x

0 do time Força e Raça. A partir disto, as vitórias foram constantes: 3 x 0 contra o Real Academia, 3 x 1 na disputa contra o

Clube Brasil Atlético Águia, e – na final – contra a equipe Toque de Letra, o placar ficou em 5 x 1. Ao todo, o time do marcou 18

gols e sofreu três.

A equipe técnica é formada pelos treinadores Cristiano Castilho e Jefferson Magaiver. Os treinos ocorrem na quadra de futebol

de salão no ginásio Gigantinho, de segunda a quinta, e alternados de acordo com a subcategoria. Caso o time esteja inscrito

em alguma competição, é acrescentado mais um dia à rotina de treinamento, para que todos estejam bem preparados.



EQUIPE DO INTERABILITA PARTICIPA DO LAZER INCLUSIVO 2015

Promovido pelo Sesi, o evento Lazer Inclusivo 2015, contou com as presenças da fisioterapeuta Élida dos Santos e da 

assistente social Roberta Brasil. O projeto Interabilita atende crianças e adolescentes que necessitam de tratamento 

fisioterápico, atingindo o público de 0 a 18 anos. O evento faz parte do mês da Pessoa com Deficiência e o Interabilita foi 

convidado pelo SESI. O SESI Lazer Inclusivo Edição Porto Alegre, aconteceu dentro da Usina do Gasômetro, no dia 

15/08, das 10h às 16h.

O trabalho desenvolvido de forma voluntária pela fisioterapeuta Élida e pela assistente social Roberta, atende crianças e 

adolescentes com Paralisia Cerebral, Mielomeningocele, Síndrome de Down, Atraso de Desenvolvimento Motor, dentre 

outras deficiências. No decorrer do evento, o paciente Eduardo esteve prestigiando o stand do Interabilita, ele recebe o 

tratamento gratuito desde os seis meses de idade, atualmente ele tem quatro anos.



PROJETO INTERAGIR REALIZA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS

O Dia das Crianças do Projeto Interagir foi realizado nas dependências da sede do projeto Interagir, situado

dentro do ginásio Gigantinho. A comemoração aconteceu no sábado, dia 03/10, das 13h30 às 16h30. Cama

elástica, DJ, airgame, tatuagem, videogame, arremessos de basebol e basquete e muita dança, foram as

atrações da festa. A criançada comeu cachorro-quente, bolo, pastel, tomou sorvete e bebeu refrigerante.

Após a festa as crianças se preparam para entrar no estádio Beira-Rio e assistir a partida entre o Internacional

e Sport Recife. O Inter marcou um golaço ao convidar as crianças para prestigiar o jogo, válido pelo

Campeonato Brasileiro 2015.

O evento do Projeto Interagir contou com a participação do Grupo de Apoio da FECI (GAFE), a equipe do

GAFE ficou responsável pelo lanche disponibilizado durante o evento. De acordo com a assistente social do

Interagir, Márcia Daniela, em torno de cem crianças estivam presentes. Parabéns à equipe do Projeto Interagir

que, juntamente com os integrantes do Grupo GAFE, fizeram uma baita celebração



FECI PROMOVE SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DE SEU VIII 

CONCURSO LITERÁRIO

A Fundação de Educação e Cultura do Sport Club Internacional em parceria com a Casa do Poeta Latino-Americano

promoveu no dia 16/10/2015, a solenidade de entrega da premiação do VIII Concurso de Contos, Crônicas, Poesias e

Histórias do Inter.

A solenidade contou com a presença do Sr.Lucio Ignácio Regner -Diretor presidente da FECI, do escritor Dilan

Camargo-Patrono da 61ª Feira do Livro de Porto Alegre, do presidente da Associação Riograndense de Imprensa o

jornalista João Batista de Melo Filho e da Sra.Evanir Plaszewski-Conselheira do Conselho Municipal de Cultura de

Porto Alegre assim como os agraciados pela banca julgadora e seus familiares e convidados.

O evento, organizado pelo Departamento Cultural da FECI, sob a responsabilidade da diretora Marinês Bonacina,

obteve neste ano um expressivo número de adesão, prova de que o Internacional é uma paixão expressada além dos

feitos esportivos, fazendo-se presente na esfera literária.



FECI e FADERGS PROJETAM AÇÕES EM 

PARCERIA



GAFE – GRUPO DE APOIO À FECI – PROMOVE 

FESTA PARA ANGARIAR FUNDOS PARA A FECI



GAFE – GRUPO DE APOIO À FECI – PROMOVE 

FESTA PARA ANGARIAR FUNDOS PARA A FECI



GAFE – GRUPO DE APOIO À FECI – PROMOVE 

FESTA PARA ANGARIAR FUNDOS PARA A FECI



GAFE – GRUPO DE APOIO À FECI – PROMOVE 

FESTA PARA ANGARIAR FUNDOS PARA A FECI



PARCERIA ENTRE FECI E EMEF DÉCIO 

MARTINS COSTA RENDE DESTAQUE EM 

PRÊMIO DA UNICEF




