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PERGUNTAS FREQUENTES 
 

 
1 - O QUE É O INSTITUTO CADES? 
 
O Instituto Cidadania Através do Esporte (CADES) nasceu do ideal de democratizar o acesso ao 
esporte e promover os valores do esporte, seja educacional ou competitivo. Desde a sua 
fundação em 2007, o Instituto desenvolve diversos projetos em comunidades de alta 
vulnerabilidade social, envolvendo parceiros do setor público e privado.  
A entidade é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sem fins 
lucrativos, inscrita no Cadastro Estadual de Entidades - CEE, do Sistema Integrado de 
Convênios do Estado de São Paulo, de acordo com o Decreto nº 57.501, de 8 de novembro de 
2011, sob o nº 0059/2014. 
 
2 - QUAL O PROPÓSITO DA ENTIDADE? 
 
Impactar o maior número de pessoas levando educação e qualidade de vida, através do 
esporte. 
Promoção e incentivo ao esporte independente do seu seguimento ou modalidade. Seja ela 
participação, rendimento ou educacional. 
Contribuir para o surgimento de novos talentos do esporte brasileiro, formando uma base 
forte ao esporte nacional. 
 
3 - QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS EVENTOS DA ENTIDADE? 
 
Circuito Tênis para Todos – realizado desde 2013 
Tênis para Todos Paraisópolis – realizado desde 2018 
Brasil Open 2016 
 
4 - COMO ENTRO EM CONTATO COM O INSTITUTO CADES? 
 
O atendimento deve ser realizado preferencialmente por e-mail, no 
contato@institutocades.com.br, através do formulário de contato no site 
www.institutocades.org.br ou no telefone +55 (11) 3073-0689. 
Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira (exceto feriados) das 10h às 17h. 
 
5 - COMO POSSO SER CONTRATADO PARA TRABALHAR OU PRESTAR SERVIÇOS NOS EVENTOS 
DO INSTITUTO CADES?  
 
Estamos disponíveis, a qualquer tempo, para receber portfolios bem como currículos para 
prestação de serviço em nossos eventos. Este contato deve ser realizado exclusivamente, 
através do e-mail: contato@institutocades.com.br ou do formulário de contato no site 
www.institutocades.org.br 
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