
TABELINHA DE
CRAQUES

Richarlison se torna embaixador
da USP VIDA, o programa da
Universidade de São Paulo (USP)
pela cura do novo coronavirus

Uma campanha inédita de
arrecadação de fundos no
combate à Covid-19 no Brasil e no
mundo

Uma das primeiras ações da
parceria será a Tabelinha de
Craques, uma campanha de
engajamento viral no Instagram
com outros craques e
influenciadores

 

 



 
embaixador
da USP VIDA

A Universidade de São Paulo (USP) e o
jogador Richarlison iniciam, a partir de hoje,
uma parceria inédita no combate à Covid-19:
a campanha "Tabelinha de Craques", que tem
objetivo de arrecadar doações para o USP
Vida, desenvolvido dentro da maior instituição
de ensino e de pesquisa da América Latina.
Além disso, a iniciativa visa também mostrar
a importância da pesquisa para a resolução
dos problemas que estamos vivendo nos dias
de hoje.
O jogador será o embaixador da USP Vida,
utilizando suas redes sociais para divulgar a
campanha e convocar outros jogadores,
artistas, influencers digitais e empresas (veja
mais detalhes da campanha na página 7) a
participarem com o objetivo de amplificar o
seu alcance e a arrecadação junto à
população. As doações poderão ser feitas por
meio de depósito em conta corrente ou por
pagamento em cartão de crédito, boleto e
meios de pagamento eletrônico, como
Pagseguro e Paypall.
Os recursos arrecadados serão gerenciados
por um Comitê Gestor de Cientistas,
coordenado pelo Pró-Reitor de Pesquisa da
USP, e alocados em conta específica na
Fundação de Apoio da Universidade de São
Paulo – FUSP. A USP Vida se compromete a
disponibilizar um contador no site informando
o volume diário de arrecadação, uma medida
de transparência que foi acordada com o
Richarlison.
Como embaixador da USP Vida, Rick também
irá utilizar seu site e redes sociais para, além
da campanha de arrecadação “Tabelinha de
Craques”, fomentar o acesso à informação e
às atividades científicas desenvolvidas pela
universidade. O atleta também disponibilizará
a sua imagem e voz para desenvolver ações
educativas visando popularizar a ciência e
mostrar a sua importância no nosso dia a dia.
Serão postagens, informações, vídeos e
convites diários nas redes sociais do jogador,
promovendo uma corrente de solidariedade
pelo Brasil e pelo mundo.

Educação e saúde sempre foram temas
recorrentes para o craque do Everton e da
Seleção Brasileira. No ano passado, em
discurso na Assembleia Legislativa do Espírito
Santo, seu estado natal, o jogador falou sobre
a importância dos governantes investirem
mais recursos nessas duas áreas. Além disso,
ajudou estudantes do IFES de sua cidade,
Nova Venécia, a participarem da Olimpíada
de Matemática em Taiwan, também em 2019.
Enquanto não vê a hora de voltar aos
campos, o jogador está em quarentena com
a família, e mantém sua rotina intensa de
treino para manter a forma que vem
demonstrando nesta temporada. Richarlison
já balançou as redes da Premier League dez
vezes, mais duas pela Copa da Liga Inglesa.
Mesmo com a cabeça no futebol, o atacante
demonstra este mesmo apetite para ajudar o
Brasil e as causas que ele acredita.

"Quando vi o programa de
pesquisa da USP VIDA para
combater o coronavírus,
sabia que queria participar
daquilo de alguma forma. O
futebol me deu muita coisa,
o mais importante eu acho
que é a minha voz, poder
chegar até as pessoas e
influenciá-las de alguma
forma."

“Nós sempre tivemos a imagem dos nossos
herois muito ligada ao esporte, à música e à
TV, mas hoje estamos conhecendo milhões
de outros craques que estão na linha de
frente, arriscando suas próprias vidas para
salvar as de tantas outras pessoas. Acho que
é hora de valorizarmos e incentivarmos
nossos pesquisadores e cientistas e todos
que estão lutando nessa batalha. Por isso,
tivemos a ideia da campanha e de contribuir
com essas pessoas”, afirmou Richarlison.

Um segundo objetivo da campanha e do
atleta é popularizar a ciência e inspirar os
cientistas do futuro. "Eu sempre brinco que eu
não consigo imaginar o que se passa na
cabeça desses caras muito inteligentes
(risos). Vou fazer o possível para que quem
estiver ao meu redor enxergue a importância
deste trabalho para o nosso dia a dia,
especialmente em um momento de
dificuldade”, concluiu o jogador.

Richarlison se torna
 
A Universidade de São Paulo (USP) e o jogador
Richarlison iniciam a partir de hoje uma parceria
inédita no combate à Covid-19

https://www5.usp.br/uspvida/
https://www.evertonfc.com/
https://www.cbf.com.br/


A universidade tem despendido todos o seus esforços na
busca de soluções em vacinas, medicamentos,
desenvolvimento de testes com plasma sanguíneo,
higienização, equipamentos como ventiladores e máscaras,
além da logística. E, ao mesmo tempo, não deixa de atuar
direta e indiretamente nos diagnósticos, no atendimento
hospitalar e nas internações
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A luta frente à Covid-19, entretanto, é ampla. A USP
pode e deve fazer muito mais, mas precisa de sua
ajuda. O Programa USP Vida foi criado com a finalidade
de fazer avançar as pesquisas e ações na superação
da Covid-19
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A Universidade de São Paulo - USP pode e deve fazer
muito mais na luta frente à Covid-19. O programa USP
Vida foi criado com a finalidade de fazer avançar as
pesquisas e ações na superação da doença

A ciência ocupa papel central nos desafios
apresentados pela pandemia da Covid-19, que tem
trazido impactos em todo o mundo. Diante disso, as
universidades, centros e laboratórios de pesquisa têm
desempenhado sua missão de modo extraordinário na
busca incessante para encontrar meios de conter a
doença

A USP, em particular, tem participado intensamente no
enfrentamento da Covid-19, com a atuação de seus
cientistas, pesquisadores, professores e funcionários
técnicos e administrativos

 

 



METRICS &
ANALYTICS
- Facebook: 12M Fans
- Twitter: 6M Followers
- Instagram: 14M Followers
- YouTube: 6M Subscribers
- Pinterest: 3.2M Followers
- Monthly Pageviews: 1.3M
- Monthly Visits: 1.1M
- Average Time on Site: 11 Minutes

Prof. Dr. Vahan 
  AGOPYAN
Reitor da USP

"A USP tem participado
intensamente no
enfrentamento da
pandemia da covid-19,
tanto nos aspectos
assistenciais, por meio dos
hospitais e da rede de
diagnósticos, na difusão de
conhecimento, e
principalmente, na
pesquisa."

"Temos mais de 200 grupos
de pesquisadores
trabalhando em várias
áreas do conhecimento.
Mas podemos fazer mais.
Por isso, criamos o projeto
USP Vida e temos a
satisfação de ter o jogador
Richarlison como o
primeiro embaixador do
nosso programa."

"Trata-se de uma parceria
inédita da universidade
para ampliar o número de
colaboradores na
divulgação dessa
importante iniciativa e na
conscientização do papel
da ciência e das
universidades na procura
por soluções para a
sociedade"



Nascido em 10 de Maio de 1997 em Nova Venécia - ES, Richarlison
de Andrade é um atleta que, apesar da pouca idade, já alcançou
grande reconhecimento internacional por suas conquistas,
desempenho dentro de campo e também por seu engajamento
fora dele. É atualmente atleta do Everton FC (Liga Inglesa) e da
Seleção Brasileira (conquistou a Copa América 2019).

RICHARLISON

3M
SEGUIDORES

MILHÕES

SEXTO
ARTILHEIRO
BRASILEIRO

VALOR DE
MERCADO

500 NAS REDES
SOCIAIS

NA HISTÓRIA
DA LIGA
INGLESA

Se existe a chance de fazer uma pequena diferença na vida de
alguém, não pense duas vezes.



DA CAMPANHA VIRAL

TABELINHA DE
CRAQUES

O PASSO A PASSO
NO INSTAGRAM
STORIES



DO
OBRIGA

 

O novo embaixador da USP Vida Richarlison inicia a
corrente nomeando 5 craques para doarem qualquer
valor. Aguarde até que alguém te nomeie ou sugerimos
que você mesmo inicie a tabelinha e marque o
@Richarlison para ele compartilhar nos Stories.

NO INSTAGRAM STORIES1
O objetivo é que a campanha viralize nas redes e que a maior
tabelinha do mundo ajude a USP Vida. Para isso, é preciso criar a
continuidade nos Stories. Portanto, pedimos que, ao participar da
tabelinha, você mencione nos Stories o @ de quem te passou a
bola e para quem você vai passar. Siga para o próximo passo.

A MAIOR TABELINHA DO MUNDO2
Esse é o passo mais importante para
criar a maior tabelinha de craques do
mundo. É também a parte divertida
aonde você vai poder mostrar suas
habilidades. Você vai precisar de
alguém jogando uma bola para você
de um lado, dominar, fazer a bruxaria
que você quiser e passar para o outro
lado. E não esqueça, tão importante
quanto a qualidade do passe, é a sua
doação seja ela de qualquer valor.

RECEBE DA
DIREITA, TOCA 
PRA  ESQUERDA3 4

A pessoa que vai jogar a bola para
você não estará na imagem. No seu
story aparecerá somente você
recebendo a bola do seu lado direito,
dominando e tocando para o esquerdo.
Enquanto estiver com a bola, nomeie o
próximo participante e convoque todos
do Brasil e do mundo a conhecerem o
programa da USP VIDA e fazer doações.

Você está participando da maior tabelinha de craques do
mundo. O Rick agradece a sua participação. Antes de postar,
não esqueça do "Arraste Pra Cima" para fazer o link para a
página de doações da USP VIDA: www5.usp.br/uspvida/
Use a hashtag #TabelinhadeCraques e compartilhe também no
seu feed do instagram. Tamo junto!

5

COM A
BOLA NO
PÉ, NOMEIE
O PROXIMO

http://www5.usp.br/uspvida/


PARTICIPE

OBRIGADO!

ACESSE

TABELINHA DE
CRAQUES

DOE

richarlison.com.br 
usp.br/uspvida/ 

@richarlison 
@cienciausp

@richarlison9
@usponline

@richarlison97
@usponline

LANÇAMENTO 
NOVO SITE  

DO RICK
30/05 

Universidade
de São Paulo

http://richarlison.com.br/
https://www5.usp.br/uspvida/
https://www.instagram.com/richarlison/?hl=en
https://www.instagram.com/richarlison/?hl=en
https://www.instagram.com/cienciausp/
https://www.facebook.com/richarlison9/
https://www.facebook.com/usponline/
https://www.facebook.com/richarlison9/
https://twitter.com/usponline
https://www.linkedin.com/company/239895

