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QUEM SOMOS.
KNOWING US

O INSTITUTO / THE INSTITUTE; 

Somos uma entidade beneficente sem fins lucrativos, que leva o nome do piloto Chico Neto, uma 
criança de apenas 9 anos que vem conseguindo seu espaço no automobilismo nacional.

We are a non-profit charity organization, that carry the name of the pilot Chico Neto, a 9-year-old boy 
who has been making his way into national motorsport.

Localização / Location;

O Instituto Chico Neto tem a Sede localizada à Rua projetada, s/n, Box P 10, Distrito Industrial, 
CEP 58.322-000, no Município de Conde, Estado da Paraíba. Acesse a página e saiba como chegar

Chico Neto Institute is headquartered at Rua Projetada, s/n, Box P 10, Distrito Industrial, CEP 58.322-
000, in the city of Conde, State of Paraíba. Access the page and learn how to get there!

www.institutochiconeto.com.br

Instituto Chico Neto Racing.
CNPJ : 29.694.033/0001-60
Rua Projetada S/N Distrito Industrial – Conde – PB
CEP- 58.022-000 www.fraternidadesemfronteiras.com.br



INSTITUTO CHICO NETO RACING.
CHICO NETO RACING INSTITUTE

INSTITUTO CHICO NETO RACING reger-se-á esta associação civil de caráter filantrópico, sem finalidades lucrativas e sem qualquer 
vinculação política ou partidária que leva o nome do piloto Chico Neto uma criança de apenas 9 anos que vem conseguindo seu 
espaço no automobilismo Nacional, com o objetivo de proporcionar a prática do automobilismo competitivo, recreativo e de 
formação de base, olímpico e paraolímpico, bem como realizar atividades de caráter social e educacional para o desenvolvimento 
das crianças e jovens envolvidas no automobilístico.

CHICO NETO RACING INSTITUTE governed by an civil association of philanthropic character, without lucrative ends and without
any political or partisan connection, that takes the name of the pilot Chico Neto, a child of only 9 years that has been obtaining
his space in the national motorsport, with the objective of providing the practice of competitive motor racing, recreational and
basic training, Olympic and Paralympic, and carry out social and educational activities for the development of children and
youth involved in the motorsport.

Em seu primeiro e ousado projeto, o Instituto Chico Neto, em apoio a Fraternidade Sem Fronteiras, está desenvolvendo um trabalho
humanitário pioneiro de transformação social através do esporte, utilizando o automobilismo como ferramenta. Trata um material 
audiovisual de cunho documental para a conscientização da sociedade a respeito da desigualdade social e o impacto que a mesma
causa na vida dos menos privilegiados. Com isso, o Instituto Chico Neto, representado por uma equipe de cinco pessoas, irá 
desembarcar em dois países do continente Africano (Moçambique) para dar apoio e registrar toda a realidade vivida por lá.

In its first bold project, the Chico Neto Institute, in support of the Fraternity without Borders, is
developing a pioneering humanitarian work of social transformation through sport, using motorsport as a 
tool. It will bring a documentary audiovisual material to raise awareness of society about social 
inequality and the impact it causes on the lives of the underprivileged. With this, the Chico Neto 
Institute, represented by a team of five people, will disembark in two countries of the African continent
(Mozambique and Madagscar) to give support and register all the reality lived there.

www.fraternidadesemfronteiras.com.brwww.institutochiconeto.com.br



Uma campanha se inicia nas pistas de kart. Crianças, esporte e legado.
A campaign starts on kart tracks. Children, sport and legacy.

Já dizia Ayrton Senna, "Se a gente quiser modificar alguma coisa, é pelas crianças que devemos começar. Devemos respeitar e educar nossas crianças, para que o futuro das nações e do 
planeta seja digno”.

Ayrton Senna already said, "If we want to change something, it is for the children that we should begin. We must respect and educate our children, so that the future of nations and the
planet is worthy."

A Fraternidade sem Fronteiras entra nas pistas, no macacão, no capacete e no kart de Chico Neto, de apenas nove anos. O piloto agora também corre contra a fome da África. Semear o 
sentimento que leva o nome da Organização em suas corridas e no campeonato mundial de kart que acontecerá em novembro, no circuito Paladino do Conde, na Paraíba.

The Fraternity without Borders enters the track, the suit, the helmet and the kart of Chico Neto, na only nine years old boy. The pilot now also runs against the famine in Africa. Sow the
feeling that carry the name of the Organization in the races and in the world karting championship that will take place in November, in the circuit Paladino, Conde, Paraíba.

A campanha visa convidar o público presente nas arquibancadas dos autódromos e dos apaixonados por corridas, a se tornar padrinho e se solidarizar com os projetos da ONG.

The campaign aims to invite the public present in the bleachers of race tracks and racing enthusiasts, to become a sponsor and to show solidarity with the NGO's projects.

De criança para criança, trazer mais ajuda para diminuir a miséria nas aldeias de Moçambique e no sul da ilha de Madagascar. É com esse intuito que Jailson Souza, pai de Chico, quer 
incentivar a formação de uma mentalidade fraterna do filho e ofereceu apoio à ONG. Ele planeja realizar eventos e divulgar os trabalhos da causa humanitária nas corridas do pequeno 
piloto. “É um sonho pra mim que ele possa sensibilizar outras crianças. Queremos ajudar dentro do nosso meio”.

From child to child, bring more help to reduce misery in the villages of Mozambique and the south of the island of Madagascar. For this purpose that Jailson Souza, Chico's father, wants to
encourage the formation of a fraternal mentality of the child and offered support to the NGO. He plans to hold events and publicize the humanitarian work in the little pilot's races. "It's a 
dream for me to be able to raise awareness of other children. We want to help inside our environment. "

A ideia ainda abrange projetos com empresas parceiras ao trabalho de Chico Neto. Jailson idealiza ações na pista como uma volta de fraternidade, corridas em prol da FSF, sorteios, leilões e 
ainda projetos no ensino escolar, tudo destinado ao movimento da causa. A fome é uma luta mundial. Segundo a ONU, estima-se que 850 milhões de pessoas no mundo passam fome.

The idea still includes projects with partner companies of Chico Neto's work. Jailson devises actions on the tracks as an fraternity lap, races for the FWB, raffles, auctions and even projects
in school education, all aimed at the cause movement. Hunger is a worldwide struggle. According to the UN, it is estimated that 850 million are starving in the world.

Conhecido mundialmente por ser a porta de entrada para outras categorias mais avançadas do automobilismo, o kart já revelou exemplos de personalidades solidárias, como Ayrton Senna, 
Rubinho Barrichello, Schumacher. “Esse despertar em uma criança que pode influenciar outras crianças a ajudar é muito forte”, Jailson Souza.

Known in worldwide for being the gateway to other more advanced motorsport categories, the kart has already revealed examples of personalities such as Ayrton Senna, Rubinho Barrichello 

and Schumacher. "This awakening in a child that can influence other children to help is very strong," Jailson Souza.

www.fraternidadesemfronteiras.com.br
www.institutochiconeto.com.br
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PARTICIPAÇÃO - RELEASE
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 Ele nasceu no dia 11 de abril de 2009 na cidade de Brejo Santo, no Ceará. Filho de Jailson e Natália é um garoto 
como muitos outros no Brasil, mas Francisco Nezinho do Nascimento Neto, ou simplesmente Chico Neto, está 
longe de ser uma criança comum. Afinal seria comum aos 3 anos uma criança preferir os carrinhos de kart à bola? 
Apesar de só um pouco mais tarde, aos 7 anos, quando tinha altura para a alcançar os pedais, descobrir que a 
paixão era ainda mais forte pela velocidade e pelas pistas. Seria comum isso? Seria comum trocar o futebol, 
escolha da maioria dos pequenos de nosso país, por um esporte no qual a concentração, o reflexo e 
principalmente a coragem tem que brotar no coração e na mente com a mesma rapidez da tomada de decisão na 
hora de uma ultrapassagem perigosa sobre um adversário? Chico Neto é assim, está longe de ser comum e 
mesmo na mais tenra idade é exemplo para os irmãos mais novos, Israel de 3 e Sofia de 2 anos.

 Tendo como espelho Ayrton Senna da Silva, um dos maiores pilotos que o mundo já viu, desde o início da carreira 
Chico Neto está focado em representar o automobilismo honradamente, dando alegria para todos que já 
aprenderam a admirá-lo como atleta, por suas vitórias ou conduta de esportista ético. Admiração que já 
ultrapassou a fronteira das pistas quando vemos, por iniciativa do próprio piloto, visitar instituições carentes, 
como a Casa da Criança com Câncer, sediada em João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, onde fez campanha 
de arrecadação de donativos. Além disso, levar àqueles que mais precisam o carinho, um sorriso tão raro em 
nossos dias, em cidades mais remotas, que tem população carente de muitos recursos.

 Com a caridade e fraternidade fazendo parte de sua personalidade, Chico Neto decidiu ir além. Unir-se à 
Fraternidade sem Fronteiras, uma das instituições mais sérias do planeta, quando se trata socorrer a quem 
precisa. Com os olhos voltados às regiões mais pobres do mundo, a Organização Não Governamental atua na 
implantação de centros de acolhimento em lugares do planeta onde a fome, a miséria e o desamparo fazem 
todos os dias novas vítimas inocentes. 

 É exatamente para estender a mão a estas vítimas e tornar-se um colaborador ativo nesta causa, que neste ano 
de 2018 o piloto Chico Neto está imbuído de entrar nesta luta. Indo aonde for preciso para levar amor, carinho e 
uma palavra de esperança a quem pouco tem o que esperar da vida. Para isso está se engajando nas missões de 
socorro da ONG como a voz do automobilismo brasileiro, levando uma mensagem de amor e de que é possível 
vencermos os desafios que se apresentam diante desses povos. 

Site: http://www.chiconetoracing.com.br/
Facebook: https://www.facebook.com/chiconetoracing
Instagram: @chiconetoracing / KMCOM – Assessoria de Imprensa / @kmcomassessoria



PARTICIPATION – RELEASE
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 He was born on April 11 2009 in the city of Brejo Santo, Ceará. Son of Jailson and Natália, is a boy like many
others in Brazil, but Francisco Nezinho do Nascimento Neto, or simply Chico Neto 
(www.chiconetoracing.com.br), is far from being an ordinary child. After all, would it be common for a child of
three years old to prefer kart cars to the ball? Although only a little later, at 7 (seven) years, when he had size to
reach the pedals, he discovered that the passion was even stronger by speed and tracks. Would this be common? 
It would be common to change football, the choice of most of our country's small ones, for a sport in which
concentration, reflex and especially courage have to sprout in the heart and mind with the same speed of
decision making when executing a dangerous overtaking on an opponent? Chico Neto is like this, it is far from be
common and even at an early age is an example for the younger brothers, Israel of 3 (three) and Sofia of 2 (two) 
years.

 Inspired by Ayrton Senna da Silva, one of the greatest riders the world has ever seen, since the beginning of his
career, Chico Neto is focused on representing motorsport honestly, giving joyfulness to everyone who has already
learned to admire him as an athlete, by his victories or conduct as an ethical sportsman. Admiration that has
already crossed the border of the tracks when we see, by the initiative of the pilot himself, visit needy
institutions, such as the House of the Child with Cancer, headquartered in João Pessoa, capital of the State of
Paraíba, where he campaigned to collect donations. In addition, take to those who need a smile so rare in our
days, in more remote cities, which has a population lacking in resources.

 With charity and fraternity being part of his personality, Chico Neto decided to go further. Unite with the
Fraternity without Borders, one of the most serious institutions on the planet, in succoring those who need it. 
With its eyes on the poorest regions of the world, the Non Governmental Organization works on the implantation
of shelters in places on the planet where hunger, misery and helplessness make new innocent victims every day.

 It is precisely to give hand to these victims and become an active contributor in this cause, that in this year
(2018) the pilot Chico Neto is imbued with entering this fight. Going wherever it takes to bring love, care and a 
word of hope to those who have little to expect from life. For this, it is engaging in the relief missions of the
NGO as the voice of the Brazilian motorsport, carrying a message of love and that it is possible to overcome the
challenges presented to these peoples.

 Site: http://www.chiconetoracing.com.br/
Facebook: https://www.facebook.com/chiconetoracing
Instagram: @chiconetoracing / KMCOM – Assessoria de Imprensa / @kmcomassessoria



FRATERNIDADE SEM FRONTEIRAS
FRATERNITY WITHOUT BORDERS

www.fraternidadesemfronteiras.com.br

A Fraternidade Sem Fronteiras (FSF) é uma Organização 
não-governamental (ONG) possui projetos que buscam 
a transformação da vida de crianças e adolescentes

FRATERNITY WITHOUT BORDERS
The Fraternity Without Borders (FWB) is a
non-governmental organization (NGO) wich has projects that
seek the transformation of the lives of children and adolescents

www.institutochiconeto.com.br



ARTISTAS QUE SÃO PADRINHOS.
ARTISTS WHO ARE GODFATHERS.

www.fraternidadesemfronteiras.com.br

O ator Reynaldo Gianecchini é padrinho e apoiador da causa da FSF. 
Actor Reynaldo Gianecchini is godfather and supporter of the FWB cause.

"Aqui, em Moçambique, muita gente precisa de todo o tipo de assistência e a Fraternidade sem Fronteiras vem fazendo um trabalho 
comovente. Estou tendo a chance de ver de perto o resultado dessa luta e, cada vez que vejo um sorriso no rosto desse povo lindo, 
meu coração aquece e me dá a certeza que há esperança para humanidade! Se você também quiser entrar nessa corrente de amor, 
acesse www.fraternidadesemfronteiras.org.br e apadrinhe o projeto".

Actor Reynaldo Gianecchini is godfather and supporter of the FWB cause.
"Here in Mozambique, a lot of people need all kinds of assistance and the Fraternity without Borders has been doing a moving job. I'm
having the chance to see the result of this fight closely and every time when I see a smile on the face of this beautiful people, my heart
warms and it gives me the certainty that there is hope for humanity! If you also want to enter this love chain, go to
www.fraternidadesemfronteiras.org.br and sponsor the project.

www.institutochiconeto.com.br



OBJETIVO
GOAL

Objetivo: Criar um trabalho humanitário que seja referência para a sociedade e sirva como modelo de transformação social através 
do esporte, utilizando o automobilismo como Incentivar a Humanização através do esporte, promovendo nosso Estado e nossos 
parceiros como modelo de engajamento social. Devido seu grande potencial e amplitude, o projeto será ramificado em, 
inicialmente, quatro outros projetos, que serão desenvolvidos com o mesmo objetivo: a conscientização e a humanização através do
exemplo. 

Goal: To create a humanitarian work that is a reference for society and serves as a model of social transformation through sport, 
using motorsport to encouraging humanization through sport, promoting our State and our partners as a model of social engagement. 
Due to its great potential and breadth, the project will be branched out into four other projects, which will be developed with the
same objective: awareness and humanization through example.

Justificativa: A empresa enquanto incentivadora dos anseios da população na promoção da educação, em suas variadas formas, tem 
o poder de através de patrocínio dar visibilidade e condições para que o esporte seja popularizado e divulgado como prática de 
integração social e conscientização humanitária. Assim, todas as vezes que o Instituto Chico Neto for citado como modelo de 
responsabilidade social, as marcas apoiadoras serão, de maneira natural, referenciadas.

Justification: The company, as an incentivator of the population's desire to promote education, in its various forms, has the power of
sponsorship to give visibility and conditions for the sport to be popularized and disseminated as a practice of social integration and
humanitarian awareness. Thus, whenever the Chico Neto Institute is cited as a model of social responsibility, the supporting brands
will, in a natural way, be referenced.

Ano: 2018 a 2019 Local: Moçambique.

Year: 2018 to 2019 Place: Mozambique.

www.fraternidadesemfronteiras.com.br
www.institutochiconeto.com.br



PLANO DE AÇÃO 
ACTION PLAN 

Equipes e suas ações / Teams and their actions:

ETAPA 1: Teaser educacional: Trata-se da produção de um curta ser distribuído nas principais salas de cinema do país e será 
reproduzido antes dos filmes em cartaz. Este será uma publicidade para o documentário principal. O nas escolas do Estado (públicas 
e particulares) junto à uma cartilha educativa de conscientização e orientação humanitária. 

STEP 1: Educational teaser: This is the production of a short film that will be distributed in the main movie theaters in the country and will be
played before the other movies are shown. This will be an advertisement for the main documentary. 

ETAPA2: Cartilhas educacionais e revista: Estas cartilhas fazem parte de um ousado projeto de educação nas escolas e contará com a 
ajuda do personagem “Chiquinho”, que será o principal canal de comunicação com as crianças e adolescentes. Estas cartilhas 
abordarão os mais diversos assuntos de interesse social, preservando a essência Humana. A revista do Instituto Chico Neto será uma 
ferramenta para alcançar o público adulto, e terá o apoio de diversos parceiros que estarão trabalhando e expondo suas marcas em
prol da responsabilidade social.

STEP 2: Educational booklets and magazine: These booklets are part of a audacious project of education in schools and will have the
participation of the character "Chiquinho", which will be the main channel of communication with children and adolescents. These
booklets will cover the most diverse subjects of social interest, preserving the human essence. The Chico Neto Institute magazine 
will be a tool to reach the adult public, and will have the support of several partners who will be working and exposing their brands
for social responsibility.    

www.fraternidadesemfronteiras.com.br



PLANO DE AÇÃO.
ACTION PLAN.

www.fraternidadesemfronteiras.com.br

ETAPA 3: Documentário: Durante a viagem ao Continente Africano, uma equipe profissional irá capturar imagens da realidade 
nua e crua doas países em questão e assim, produzir um longa metragem com base documental, a ser disponibilizado para os 
principais canais de exibição do mundo (Discovery, Nat Geo...) Durante a gravação do material, será promovida uma corrida 
simbólica e amistosa de promoção à solidariedade. Com ela, mostraremos ao mundo o verdadeiro significado da palavra 
IGUALDADE.

STEP 3: Documentary: During the trip to the African continent, a professional team will capture images of the bare reality of
the countries in question and thus produce a documentary-length to be distributed to the world's main channels ( Discovery, 
Nat Geo ...) During the recording of the material, a symbolic and friendly race to promote solidarity will be promoted. With
it, we will show the world the true meaning of the word EQUALITY.

ETAPA 4: PhotoBook: A partir material fotográfico colhido no trajeto, será produzido um photobook baseado no roteiro da 
viagem, e que disponibilizará imagens até então nunca vistas em nossa região

STEP 4: PhotoBook: From photographic material collected on the way, a photobook will be produced based on the itinerary of
the trip, which will make available previously unseen images in our region

www.institutochiconeto.com.br



RECREAÇÃO
RECREATION

Fraternidade sem Fronteiras / Fraternity without Borders:
Promover o encontro de Chico Neto com as crianças dos países visitados para que assim, possamos obter as marcas das mãos delas no 
macacão que será usado e simbolicamente apresentado.

Promote the meeting of Chico Neto with the children of the countries visited so that we can obtain the marks from their hands in the
suit that will be used and symbolically presented.

Corrida dos carrinhos / Unmotorized Car Racing:
Iremos realizar uma corrida com as crianças das vilas com os carrinhos e bandeiras da marca do apoiador/patrocinador, visando um
momento único de união e fraternidade para todos os presentes, além de promover (simbolizar) a igualdade e a esperança de um 
mundo melhor.

We will run a race with the children of the villages with the supporter / sponsor brand and flags in the car, aiming for a unique
moment of union and fraternity for all present, as well as promoting (symbolizing) equality and hope for a better world.

www.fraternidadesemfronteiras.com.br



CORRIDA – PATROCINADA
SPONSORED RACE

www.fraternidadesemfronteiras.com.br

Conforme as Cotas / According to the share;

1 – Terá os carros adesivados com a bandeirinha.

1 - Will have the cars stamped with the flag.

2 – Macacões e capacete com os patrocinadores.

2 - Suit and helmet with sponsors.

3 - Camisas dos participantes e crianças pilotando.

3 - Participant shirts and children riding.

4 - Bandeirinha na pista. 

4 - Flag on the track.

MATERIAL/IMAGE : 

Toda o material captado será enviado para os meios de comunicação                                                            
e aos setores de Marketing dos patrocinadores envolvidos,                                                                    
Fotos, Vídeos e momentos registrados.

All material collected will be sent to the media and marketing sectors of
the sponsors involved, photos, videos and recorded moments.

www.institutochiconeto.com.br



CONTATO
CONTACT US

CONTATOS / CONTACT US:

Tati Zeitunlian – TZAssessoria

www.tatianezeitunlian.com.br

Tatiane Zeitunlian +55 11 98539-4522

E-mail: comercial@tatianezeitunlian.com.br

Instituto Chico Neto Racing.
CNPJ : 29.694.033/0001-60
Rua Projetada S/N Distrito Industrial – Conde – PB
CEP- 58.022-000
Fone :. (83) 98825-0553
E-mail: contato@institutochiconeto.com.br

www.institutochiconeto.com.br


