
VASCO DA BARREIRA



Barreira e Vasco são 

indissociáveis. 



O entorno de São 

Januário é um 

monumento à origem 

popular do Vasco.



Não é um “problema” a ser resolvido e sim um 

chamado ao COMPROMISSO SOCIAL que é 

parte significativa do DNA do clube.



O nome “Barreira do 

Vasco” dá sentido de 

posse, como se a 

comunidade 

pertencesse ao clube. 

Mas é justamente o 

contrário.



Não é a Barreira que pertence ao Vasco.

O VASCO É QUE É DA BARREIRA.





VASCO DA BARREIRA é um conjunto de iniciativas que 

buscam inserir a comunidade do entorno de São Januário 

no ecossistema de negócios do Vasco, contemplando 

desde oportunidades de formação profissional e prestação 

de serviços até o credenciamento para vendas de linhas 

populares de produtos oficiais do Vasco.



CLUBE 
DO POVO

BARREIRA 
LEGAL

COOPERA 
VASCO

INSTITUTO 
VASCO DA 

GAMA

E MAIS.....

• Mediação na Barreira

• Taça das Favelas

• Estágio da Barreira

• Etc...

Projeto para expansão 

da atuação do Colégio 

Vasco da Gama



Benefícios para o Vasco, para a 

comunidade e para a torcida.



CLUBE DO POVO
Criação de linha de produtos licenciados do 

Vasco com preços populares, incluindo 

réplicas de uniformes de jogo.

Objetivos:

• Tornar os produtos oficiais do Vasco mais 

acessíveis às camadas mais populares da 

torcida.

• Combater a pirataria, trazendo para dentro 

do clube receitas que hoje ficam do lado de 

fora.



BARREIRA LEGAL
Capacitação e credenciamento dos 

ambulantes do entorno de São Januário para 

venda de produtos oficiais com o selo “Clube 

do Povo” com padronização dos pontos de 

venda.

Objetivos:

• Tornar os ambulantes parceiros do clube, 

criando uma relação de mútuos benefícios 

entre eles e o Vasco.

• Combater a pirataria, trazendo para dentro 

do clube receitas que hoje ficam do lado de 

fora.



COOPERA VASCO
Organização de cooperativas formadas por moradores das 

comunidades do entorno de São Januário para a fabricação de 

produtos da linha “Clube do Povo”.

Os cooperados passarão por cursos de capacitação e formação 

profissional no Instituto Vasco da Gama.

Ex: Cooperativa de costureiras para confecção de réplicas populares 

dos uniformes de jogo e de linhas de produtos casual.

Objetivos:

• Oferecer formação profissional e oportunidade de 

trabalho para os moradores das comunidades do 

entorno de São Januário.



O VASCO COMO PARTE DA BARREIRA

CLUBE DO 
POVO

COOPERA 
VASCO

BARREIRA 
LEGAL

Produtos acessíveis 

a um Vasco popular

O Vasco formando 

e integrando 

cooperativas

Legalização de 

ambulantes, 

segurança jurídica e 

educação





“O Vasco é um patrimônio do Rio de Janeiro, do Brasil e 

nessa circunstância toda, o Vasco é patrimônio da cultura 

do mundo. (...) Se as crianças brasileiras aprendessem em 

aulas de história a história do Vasco da Gama eu acho 

que a gente iria estar em uma situação melhor. O Vasco 

tem que ser ensinado”.

Luis Antonio Simas, historiador



OBRIGADO!


