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MENSAGEM DA DIRETORIA

Esta é a 4ª edição do relatório de impacto da Turma do Jiló. 
A cada ano uma nova mensagem, novos aprendizados, novos 
ensinamentos, novas conquistas, novos desafios. Ganhamos 
escala, impactamos direta e indiretamente milhares de famílias, 
alunos e professores, temos orgulho em afirmar que somos sim 
referência em educação inclusiva e que ela se faz necessária em 
todas as esferas da sociedade. 
2020 veio como o ano mais desafiador desde nossa existência. 
Por causa da pandemia causada pela COVID-19, a Turma do 
Jiló não pôde iniciar as atividades dentro das escolas públicas 
devido a decisão do Estado de São Paulo em não permitir o 
retorno presencial às salas de aula e nem permitir atividades on-
line. Diariamente, tivemos que nos reinventar para garantir que 
a educação de qualidade fosse transmitida ao maior número de 
jovens.
Apesar da situação desfavorável para nossa metodologia de ensino, 
vimos na dificuldade uma oportunidade de nos desenvolvermos e 
mantermos o nosso Programa de Educação Inclusiva presente nas 
escolas, independente do ensino ser presencial ou remoto. Com 
este pensamento, desenvolvemos em 2020 ferramentas online 

para continuarmos nossos cursos, além de aprimorarmos nossas 
redes sociais e engajarmos a sociedade com lives educativas e 
parcerias estratégicas.
Ganhamos novos parceiros e ampliamos nossos serviços. A Turma 
do Jiló agora conta com um novo braço de atuação em prol 
da educação inclusiva, a Escola de Impacto. Aumentamos nosso 
time de colaboradores: nossa rede cresceu e assim seguimos 
afirmando que juntos somos muito mais fortes. Zelamos por 
relações produtivas e sustentáveis e os resultados alcançados que 
você, amigo leitor, verá nesse relatório, são fruto desse trabalho.
Aperfeiçoamos nossos produtos e serviços, trouxemos inovação 
para nossos processos, seguimos estudando cada vez mais. Mas 
ainda temos muito para contribuir, para escalonar e garantir que 
a educação seja para todos.
Com passos firmes, transparência e zelando por todos que fazem 
parte dessa turma, seguimos em frente. Com absoluta certeza 
que para construir um futuro melhor precisamos trabalhar duro 
hoje! Estamos prontos para 2021. Vamos juntos? 

Boa Leitura,

Carolina Videira e toda a equipe da Turma do Jiló



SOBRE A TURMA DO JILÓ

NÓS ACREDITAMOS
Que é a diferença que move o mundo

NÓS EXISTIMOS
Para, através da educação, transformar o olhar da sociedade sobre 

diversidade e inclusão.

MISSÃO
Educar, desenvolver talentos singulares e conviver com a diversidade 
produzindo uma mudança sustentável na vida das pessoas, das 

empresas e da sociedade.

VISÃO
A criança e adolescente estão no topo de nossas prioridades. 
Procuramos entender suas reais necessidades e tornar nossos serviços 
parte importante na melhoria de sua qualidade de vida, sendo 
relevantes para real inclusão dessas na sociedade. Nossa crença 
é, de que educar, desenvolver talentos singulares e conviver com a 
diversidade, produz mudança sustentável na vida das pessoas, das 

empresas e da sociedade

VALORES
Acolhimento, igualdade, equidade, respeito e integridade.

O PROBLEMA SOCIAL

Somos, como nação, produto do encontro de diversos povos. 
O encontro de várias culturas e etnias faz com que tenhamos 
plena consciência da nossa diversidade. Nem sempre, contudo, a 
consciência sobre diversidade se traduz em prática. O convívio com o 
diferente não é fácil e muitas vezes requer uma reeducação do olhar 
para o respeito e a tolerância. Em uma época de valorização das 
individualidades, olhar para a riqueza da coletividade e o encontro 
dos diversos também é um desafio. 
O movimento pró inclusão social e educacional existe porque ainda, 
infelizmente, há grupos que, por questões econômicas, de gênero, raça, 
idade, etnia, religião, orientação sexual ou por condições específicas 
– como deficiências, se encontram marginalizados e excluídos. 
Gestores, lideres, educadores, professores e família são as mesmas 
pessoas que atuam no ambiente social, assim, as dificuldades 
presentes fora dela, se estendem no âmbito escolar, portanto a escola 
não está ilesa dos problemas sociais e que se tornam um desafio para 
o dia-a-dia dos educadores.
Diversidade não é um conceito. Não é uma ideia flosófica ou uma 
tendência.  Diversidade é uma ação. É escutar a todos, respeitando 
que cada um possa ter origens, realidades ou difculdades diferentes. É 
explorar nossas crenças pessoais e questioná-las. Também é acordar 
cedo para bater portas procurando implementar nosso sistema de 
educação inclusiva em mais escolas públicas do país. É capacitar 
professores e funcionários. É ensinar que defciência é qualquer barreira 
que impede alguém de se integrar no seu ambiente. É aprender de 
todos para superar o nosso potencial. É seguir demonstrando que, 
quando nos juntamos com pessoas diferentes da gente, conseguimos 
enxergar a vida como nunca antes. Isso é a diversidade.  Não é só 
uma palavra, é uma ação com o poder de transformar. 



CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS

O paradigma inclusivo para os sistemas educativos parte de um 
contexto histórico de amplos movimentos internacionais iniciados há 
décadas. Superar a condição de marginalização e exclusão, não só 
das pessoas com deficiência, mas de qualquer grupo considerado 
marginalizado socialmente, ao longo dos tempos, não tem sido tarefa 
fácil.
Além da gama funcional complexa e singular de cada escola, a relação 
entre políticas e legislação educacionais e a educação enquanto prática 
social se dá de forma verticalizada e, muitas vezes, descompassada 
da realidade. Considerando a dificuldade de trazer mudanças 
profundas para dinâmicas escolares, muitas vezes, enrijecidas, e 
cientes dos enormes desafios que a presença de alunos com as mais 
variadas deficiências e necessidades trazem para a escola, é que 
nasce, em 2015, o Programa de Educação Inclusiva da Turma do Jiló 
com o principal intuito de amenizar essas dificuldades e trabalhar 
em prol da democratização das oportunidades de aprendizado para 
todos. Percebemos a ação do educador como cerne desse processo, 
juntamente com a parceria com uma gestão escolar comprometida, 
com a comunidade e com as famílias dos alunos. 
A Turma do Jiló atua na realidade da escola considerando a 
singularidade de cada espaço, a fim de criar condições, junto aos 
atores escolares, para que a educação seja, de fato, inclusiva.
A inclusão ocorre, quando o sujeito é visto como é, partindo da 
premissa que a individualidade está sempre para o coletivo, assim 
como o coletivo está para a individualidade e que é preciso, de fato, 
acolher. Essa atitude é validada a partir do momento que o professor 
leva em conta o seu olhar para a diversidade e encare suas próprias 
limitações e preconceitos. Identificar nossas frustrações e falhas é o 
primeiro passo para a mudança. 
Portanto, atuamos no caminho, para que essas pessoas recebam as 
mesmas oportunidades e que seja promovida a equidade. Em nossas 
ações, em todos os eixos de trabalho do nosso programa de educação 
inclusiva, desenvolvemos a equidade, para isso consideramos 
as diferenças. A diversidade humana é nosso maior bem, com 
ela produzimos conteúdo e aprendemos diariamente. Através da 
diversidade nos tornamos flexíveis e crescemos como seres humanos.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)
A Turma do Jiló compõe a Rede ODS proposta pela ONU. Os 17 
objetivos e as 169 metas devem ser atingidas até 2030 por várias 
nações que participaram desse debate. A turma colabora para que 5 
destes objetivos sejam atingidos em nosso país. São eles:
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EDUCAÇÃO DE 
QUALIDADE

Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de boa qualidade 
e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida 
para todas e todos. 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods4/

Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres 
e meninas. 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods5/

Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods10/

Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis.

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça 
para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 
inclusivas em todos os níveis. 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/

IGUALDADE 
DE GÊNERO

REDUÇÃO DAS 
DESIGUALDADES

CIDADES E 
COMUNIDADES 
SUSTENTÁVEIS

PAZ, JUSTIÇA E 
INSTITUIÇÕES 

EFICAZES



TRANSPARÊNCIA 

Nossos projetos foram executados por meio de doações e patrocínios. 
Nossa prestação de contas pode ser solicitada a qualquer momento 
visando nossa postura de transparência e ética.

RECEITA ARRECADADA EM 2016
Convênios de Isenção Fiscal: R$ 0,00 (0%)

Doação/Patrocínio Direto Pessoas Físicas: R$ 179.023,64 (100%)
Patrocínio/Pessoa Jurídica: R$ 0,00 (0%)

Prêmios: R$ 0,00 (0%)
Parceria Público Privadas: R$ 0,00 (0%)

Total 2016: R$ 179.023,64

RECEITA ARRECADADA EM 2017
Convênios de Isenção Fiscal: R$ 0,00 (0%)

Doação/Patrocínio Direto Pessoas Físicas: R$ 318.419,58 (68%)
Patrocínio/Pessoa Jurídica: R$ 150.000,00 (32%)

Prêmios: R$ 0,00 (0%)
Parceria Público Privadas: R$ 0,00 (0%)

Total 2017: R$ 468.419,58

RESULTADOS 

Junto com a Secretaria de Educação e com o Ministério Público de 
Santana de Parnaíba foi possível chegar em importantes consequências 
do trabalho da Turma do jiló. A evasão escolar do município era 
de 37,8% em 2016. Em 2018 foi realizado um estudo nas escolas 
que já foram atendidas pela Turma do Jiló e esse número caiu para 
0,5%. Comprovando que a Educação Inclusiva e a Diversidade são 
benéficas para todos. O número de denúncias no Ministério Público, 
referente as escolas que atendemos também foi quase reduzido a 
zero. Em 2020 não atendemos diretamente nenhuma escola púbica, 
mas mantivemos contato com nosso público atendido e mantivemos 
o compromisso de levar Educação Inclusiva às escolas em 2021.
Nossas pesquisas de satisfação com a comunidade atendida também 
apontam dados importantes: 

RECEITA ARRECADADA EM 2018 
Convênios de Isenção Fiscal: R$ 0,00 (0%)

Doação/Patrocínio Direto Pessoas Físicas: R$ 405.597,21 (62%)
Patrocínio/Pessoa Jurídica: R$ 246.500,00 (38%)

Prêmios: R$ 0,00 (0%)
Parceria Público Privadas: R$ 0,00 (0%)

Total 2018: R$ 652.097,21

RECEITA ARRECADADA EM 2019
Convênios de Isenção Fiscal: R$ 0,00 (0%)

Doação/Patrocínio Direto Pessoas Físicas: R$ 398.513,79 (37%)
Patrocínio/Pessoa Jurídica: R$ 632.428,42 (59%)

Prêmios: R$ 33.500,00 (4%)
Parceria Público Privadas: R$ 0,00 (0%)

Total 2019: R$ 1.064.442,21

RECEITA ARRECADADA EM 2020
Convênios de Isenção Fiscal: R$ 0,00 (0%)

Doação/Patrocínio Direto Pessoas Físicas: R$ 287.187,67 (41%)
Patrocínio/Pessoa Jurídica: R$ 421.170,16 (59%)

Prêmios: R$ 0,00 (0%)
Parceria Público Privadas: R$ 0,00 (0%)

Total 2020: R$ 708.350,53



PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS – Relatam se sentir mais capacitados e 
confiantes na sua prática. Tiveram seus conhecimentos enriquecidos 
e passaram a atuar de maneira flexível, tanto em sua postura, como 
no currículo pedagógico. O professor assume seu lugar de professor 
como mediador do saber, tem alegria e motivação no que faz. É 
positivo frente aos desafios diários e potencializa as habilidades de 
seus alunos para que com elas os alunos consigam desenvolver novas 
habilidades e aprendam de maneira significativa. 

FAMILIARES – Oferecemos todas as informações listadas no programa 
e sanamos todas as dúvidas que os familiares possuíam; assim eles 
passaram a acreditar no potencial de seus filhos desenvolvendo uma 
relação sem dependência e com autonomia. Conseguimos também, 
que os familiares estejam inseridos no ambiente escolar de forma 
ativa, confiando no trabalho da escola, acompanhando o progresso 
de seus filhos e estimulando suas habilidades. Preparamos o curso 
de educação financeira e de empreendedorismo para minimizar a 
vulnerabilidade das famílias, acreditando, que assim eles possam 
investir na educação de seus filhos. 

ALUNOS COM DEFICIÊNCIA – com o programa, os alunos com deficiência, 
receberam uma aprendizagem digna, de acordo com suas limitações 
e sem a crença de que ele não é capaz. Conseguimos que ele não 
seja visto como um diagnóstico e sim como um indivíduo, com suas 
particularidades e totalmente capaz. Se sentem pertencentes ao 
ambiente escolar. Sentem-se vistos e acolhidos sem julgamento ou 
pena e que progridem dentro de suas limitações formando cidadãos 
ativos na sociedade. 

ALUNOS SEM DEFICIÊNCIA – Desenvolveram empatia e tolerância, nas 
relações em geral, diminuindo as situações de bullying, intolerância 
e preconceito. Entenderam que todo aluno é capaz de aprender e 
que o ambiente escolar é responsabilidade de todos. Com o eixo de 
trabalho “Geração de conteúdo através da música”, construíram seu 
conhecimento em relação à diversidade e cidadania e enriqueceram 
as experiências musicais, ampliando o conhecimento de novos ritmos 
e instrumentos.

PLANEJAMENTO E PROJEÇÕES FUTURAS

A Turma do Jiló tem como compromisso para o ano de 2021 o 
atendimento de duas novas escolas no Município de Santos, 2 novas 
escolas no Estado de São Paulo e 5 novas escolas em Santana do 
Parnaíba, financiadas pela própria Prefeitura Municipal. Isso representa 
um crescimento expressivo: 65% maior em relação ao ano anterior 
(2019). Esse crescimento foi possível devido a parcerias estratégicas 
com a Secretarias Municipais (Santos e Santana do Parnaíba) e 
Estadual de São Paulo.
Queremos continuar inovando, sendo exemplo de gestão de 
transparência e conseguir escalonar nosso projeto. Para isso nossos 
próximos passos são aumentar o número de escolas atendidas em 
2022  e aumentar o conhecimento da sociedade em relação aos 
benefícios da Educação Inclusiva e Diversidade. 

OBJETIVO DE ARRECADAÇÃO EM 2021: 

R$ 1.300.00,00 (hum milhão e trezentos mil reais) 
As despesas estarão alocadas em: 

66% Custos dos Projetos 
34% Custos Administrativos 

Contamos com sua colaboração para alcançarmos nossa meta.



COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

A Turma do Jiló traz na sua essência fornecer para a sociedade 
conteúdo e informações que sejam de relevância e esclarecimento no 
tema Educação Inclusiva. 
A Turma do Jiló esteve em contato com especialistas em Tecnologia e 
Informação e E-learning para entender qual plataforma viabilizaria 
seu Curso de Formação dos Professores a distância. A escolha foi pelo 
Google Sala de Aula, que nos torna aptos para ministrar o curso de 
Educação Inclusiva remotamente.
Cientes que somos coautores das transformações desejadas e somos 
catalizadores do conhecimento, procuramos difundir e ampliar ao 
máximo nossas atividades e trabalhos através de uma comunicação 
direta com o público. Nossa atuação nas redes sociais ganhou 
relevância e também se tornou uma fonte de busca atualizada sobre 
o tema. A Turma do Jiló participou de inúmeras lives ao longo do ano, 
com participação de convidados especiais e autoridades no assunto 
de Diversidade e Inclusão.
No contexto de isolamento social, diversas famílias precisaram se 
reorganizar na educação das crianças. Para garantir qualidade e 
inclusão, a Turma do Jiló criou o Giro Educacional, uma série de lives 
inspiradoras com conteúdos e profissionais da área! Convidamos 
professores, terapeutas e famílias que estão lidando com o ensino 
remoto para compartilharem conhecimentos!

O que você acredita que uma escola deva ensinar? Para nós, ela 
pode e deve formar grandes cidadãos e lideranças, com consciência 
e compromisso social de tornar o mundo melhor! A Escola de Impacto 
nasceu no ano de 2020 e já conta com mais de 90 alunos e alunas, 
de escolas públicas e privadas! Nossos jovens acompanham palestras 
com pessoas inspiradoras e debatem temas fundamentais da nossa 
sociedade.
Participamos com assessoria técnica do programa Empoderando 
Refugiadas, parceria da ACNUR, agência da ONU para refugiados, 
Pacto Global – Rede Brasil e ONU Mulheres. Esse programa trabalha 
para alocação no mercado de trabalho de mulheres em situação de 
refugio e realizou no 2º semestre de 2020 uma turma da Diversidade, 
que atendeu mulheres com deficiência, doenças crônicas e/ou 
necessidades especiais e 50+ dos abrigos na cidade de Boa Vista 
(RR). Nossa Turma foi responsável por fazer o perfil biopsicossocial 
de 20 mulheres, focando nas suas habilidades e competências, e por 
acompanha-las nas entrevistas de emprego. Alem disso, a Turma do 
Jiló realizou workshop e sensibilização sobre inclusão da diversidade 
com os órgãos responsáveis pelos abrigos E, junto às empresas 
contratantes, apoiou o processo de adaptação do trabalho.
A Turma do Jiló se uniu a outras organizações da sociedade civil das 
áreas dos direitos humanos, de pessoas com deficiência, de crianças 
e adolescentes e da educação, para criar a campanha Revoga Já, 



pressionando o poder público a revogar o Decreto 10.502, que 
pretendia instituir a Política Nacional de Educação Especial, o que na 
prática é uma forma de segregação das pessoas com deficiência. A 
partir desse movimento, foi criada a Coalizão Brasileira pela Educação 
Inclusiva que atua pelo direito à educação inclusiva no Brasil.
A Turma do Jiló conquistou a parceria do Canal Futura, o maior 
canal educativo do país, e publicou trilhas de aprendizagem sobre 
o processo de educação de quem aprende e de quem ensina no 
contexto da pandemia e do ensino online/híbrido. Nas 3 trilhas, 
foram abordados temas como autonomia, emoções, aprendizagem, 
adultescer e cuidando de quem cuida. A Turma também estabeleceu 
parceria com a CLOE, plataforma digital de aprendizagem ativa que 
conecta, engaja e move o estudante a interagir, criar e colaborar. A 
Turma realizou a formação em PDI para os autores da plataforma 
e para os professores da Camino School, que faz parte do mesmo 
grupo educacional da CLOE.
A Turma participou do segundo ano de mentoria do Programa VOA 
realizado pela Cervejaria Ambev! Nossas estratégias passaram a ser 
monitoradas mensalmente em métricas estabelecidas, metas traçadas 
e objetivos alcançados, para acompanharmos nossa evolução e 
crescimento.
Mais uma vez, a Turma do Jiló foi premiada com o Selo Municipal dos 
Direitos Humanos, e renovou a obtenção do selo DOAR, que certifica 
as organizações não-governamentais brasileiras pelo profissionalismo 
e a transparência, com conceito A.
Seguimos participando de eventos educacionais, fóruns, congressos e 
seminários nacionais e Internacionais, levamos a Turma do Jiló para 
o maior número de pessoas para que se torne conhecida e que sirva 
de inspiração e engajamento com nossa e outras causas sociais. 

NOSSOS PROGRAMAS

TURMA DO JILÓ “ESCOLAS”

O que faz: Atua na transformação da cultura da comunidade escolar 
e entorno, tornando-o mais inclusivo. 
Público-alvo das ações:
• Primário - Crianças do ensino fundamental de escolas públicas 
- Corpo docente e administrativo das escolas públicas de ensino 
fundamental e médio.
• Secundário - Famílias das crianças que estudam nas escolas 
públicas atendidas - Comunidade às quais pertencem as escolas e as 
famílias das crianças atendidas.

TURMA DO JILÓ “EMPRESAS”

O que faz: Atua na transformação da cultura dos ambientes 
empresariais, enfatizando a importância da inclusão e tornando-o 
mais inclusivo. 
Público-alvo das ações 
• Primário - Funcionários de todos os níveis de empresas 
interessadas em tornar seu quadro mais diverso e inclusivo. 
• Secundário - Lares e famílias das pessoas impactadas pelo 
trabalho nas empresas.

VOLUNTARIADO JOVEM 

O que faz: através de encontros mensais, procuramos contribuir 
para a criação da próxima geração de filantropos, empreendedores 
sociais, ativistas e investidores sociais de impacto com base na 
responsabilidade, cooperação, solidariedade e compromisso. 
Público alvo das ações: Jovens de 11 até 17 anos.



2015: 
1. Fundação da Turma do Jiló
2. Parceria com a Secretaria de Stna. 

Parnaiba
3. Estruturação do Projeto Piloto

2016:
1. Inicio da parceria com a escola
2. Atendimento de 368 alunos
3. Capacitação de 53 funcionários
4. Suporte à 64 famílias

2017:
1. Ampliação para 1320 alunos
2. Ampliação para 132 funcionários
3. Ampliação para 118 famílias
4. Início do programa de supervisão da equipe de inclusão.
5. Início do desmame da primeira escola
6. Estruturação do projeto de música.
7. Ampliação da Turma; contratação de profissionais e expansão 

de parcerias estratégicas

2018:
1. Ampliação para 4818 alunos
2. Ampliação para 302 funcionários
3. Ampliação para 206 famílias
4. Início do programa de Workshops: Diversidade e Inclusão para empresas
5. Ampliação da Turma; contratação de profissionais e expansão de 

parcerias estratégicas
6. Premio Visionaris e Selo Municipal Diversidade e Direitos Humanos.

2019:
1. Ampliação para 7.317 alunos e famílias
2. Ampliação para 756 funcionários
3. Atendimento de escolas no município de São Paulo
4. Parceria com a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo 
5. Início do Programa de Educação Financeira e Empregabilidade nas escolas
6. Ampliação do programa de Diversidade e Inclusão para Empresas
7. Membros do Comitê de Direitos Humanos da ONU Brasil
8.  Nova Identidade Visual

2020:
1. Desenvolvimento de plataforma Online
2. Estruturação de lives e consultorias online
3. Prêmios: Selo DOAR e Selo Municipal de Direitos Humanos
4. Ampliação da Turma; contratação de profissionais e expansão de parcerias estratégicas
5. Criação da Escola de Impacto

LINHA DO TEMPOLACRE ESSA IDEIA 

O que faz: ação social na qual levantamos recursos financeiros para 
aquisição de material escolar adequado, como cadeira de rodas 
adaptadas, pequenas obras de acessibilidade e espaços adaptados. 
Coletamos e mobilizamos pessoas a coletar lacres que são revertidos 
em recurso financeiro para viabilizar a ação. 
Púbico alvo das ações: crianças que necessitam de cadeira de rodas 
com medidas adaptadas.
Resultado 2020: 9 cadeiras entregues

ESCOLA DE IMPACTO

O que faz: transformação de jovens em futuros protagonistas sociais 
com as habilidades socioemocionais e o DNA empreendedor para 
criarem projetos inovadores que façam a diferença no cenário atual.
Púbico alvo das ações: jovens que tem vontade de transformar o 
mundo em que vivem
Resultado 2020: mais de 90 alunos e alunas, de escolas públicas e 
privadas



A Turma

O Conselho

CAROLINA VIDEIRA 
Presidente 

carolina.videira@turmadojilo.org

EDUARDA LEÃO 
Gerente de Projetos 

eduarda.leao@ turmadojilo.org

CINTIA MOMESSO 
Gerente Pedagógica 

cintia.momesso@ turmadojilo.org

MARIANA REZENDE 
Administrativo

mariana.rezende@ turmadojilo.org

LEONORA NOVAES 
Novos Negócios

leonora.novaes@ turmadojilo.org

LUISA HELENA CLETO 
Estagiária

luisa.cleto@ turmadojilo.org

TATIANA SAYEGH
Voluntariado Jovem

tatiana.sayegh@ turmadojilo.org

GRAZIELLA NESSE
Voluntariado Jove

graziella.nese@ turmadojilo.org

FELIPE VIDEIRA 

Presidente 
felipe.videira@ turmadojilo.org

THAIS TORRITANI

Diretora Tesoureira
thais.torritani@ turmadojilo.org

EDUARDA LEÃO

Fiscal
eduarda.leao@ turmadojilo.org

EDUARDO HORTA

Fiscal
eduardo.horta@ turmadojilo.org

COMO AJUDAR

A Turma recebe doações de pessoas físicas e jurídicas que tenham 
afinidade e sintonia com nossos princípios e que sejam socialmente 
responsáveis.
Isenção de impostos: A Turma do Jiló está em processo de obtenção 
do título de OSCIP junto ao Ministério da Justiça, previsto para 2021, 
que permitirá a doação fazendo uso de benefícios fiscais, segundo as 
leis pertinentes.
Engajando Funcionários, cliente e fornecedores com doação: estamos 
abertos a sugestões que nos ajudem a mobilizar recursos para nos 
ajudar a transformar vidas envolvendo funcionários, clientes e ou 
fornecedores. Nossa iniciativa de doação correspondente é onde 
para cada R$1,00 doado por funcionários, clientes ou fornecedores, 
a empresa contribui com mais R$1,00 ou R$2,00 reais, aumentando 
assim significativamente o montante doado para a Turma.
Marketing Relacionado a Causa: um percentual do valor da venda 
de um produto ou serviço de uma empresa pode ser revertido para a 
Turma do Jiló.
Depósito em Conta Bancária: Banco Itaú, agência 0758 – Conta 
Corrente 08655-7 ou via PagSeguro pelo nosso site.
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