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RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL 
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE  
 
 
Nome da Entidade Instituto Pro Brasil 
Dirigente da Entidade Simiana Tibério Lima 
 
 
2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2018 
 
 O Instituto Pro Brasil – IPB – é uma instituição sem fins lucrativos que tem 
entre suas principais finalidades a difusão e o incentivo à prática esportiva no Distrito 
Federal e em todo o país. Todos os seus objetivos estão voltados para a promoção de 
atividades e finalidades de relevância pública e social, utilizando como principais 
ferramentas a educação, o esporte, a cultura e o lazer. Entre as atividades realizadas 
nos últimos anos, destacam-se: 
 
- Continuidade do Projeto Social dos Correios, o qual atende 50 crianças de escolas 

públicas do Distrito Federal com atividades esportivas regulares, entre 6 e 17 
anos de idade, desde janeiro de 2015; 

 
- Continuidade no atendimento de 65 crianças em treinamento de saltos 

ornamentais, desde março de 2014, visando a participação em competições 
locais, nacionais e internacionais; 

 
- Acompanhamento psicológico, nutricional e fisioterapêutico das crianças 

atendidas pelos projetos; 
 
- Acompanhamento dos pais e responsáveis pelas crianças dos projetos, através de 

reuniões individuais e em conjunto com a coordenação e as psicólogas dos 
projetos; 

 
- Realização de eventos sociais e culturais estimulando a participação das crianças 

integrantes dos projetos e seus familiares, visando a integração e a cooperação; 
 
- Realização de eventos esportivos com o objetivo de promover a prática esportiva, 

aumentar a motivação e a auto estima das crianças. Dentro os eventos realizados, 
destacam-se 3 etapas do Circuito Brasília, Torneio Nacional, Campeonato 
Brasileiro C e D e Campeonato Brasileiro A e B, todos da modalidade saltos 
ornamentais; 

 
- Realização de dinâmicas com as crianças atendidas pelos projetos, abordando 

assuntos como sexualidade e drogas; 
 
- Realização da “Escola de Pais”, a qual tem como principal objetivo a orientação 

dos pais sobre as fases de desenvolvimento e maturidade das crianças e 
adolescentes e a troca de experiências entre os pais e psicólogas; 
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- Participação em competições esportivas em outros estados e outros países, onde 

as crianças têm a oportunidade de vivenciar outras culturas e ampliar seus 
horizontes de conhecimento. Entre as competições que participamos, destacam-se 
o Troféu Brasil no Rio de Janeiro, o Campeonato Sul Americano em Lima/Peru, 
o Campeonato Mundial Junior em Kiev/Ucrânia, todos de saltos ornamentais; 

 
- Parceria com a Federação Brasiliense de Tênis visando aprimorar a preparação, 

treinamento e participação em competições nacionais das categorias de base de 
tênis; 

 
- Realização de campanhas para arrecadação de alimentos, roupas e doações para 

serem doadas aos integrantes do projetos ou à instituições de caridade; 
 
- Participação em campanhas publicitárias com o objetivo de difundir a 

importância da proteção dos direitos das crianças e adolescentes; 
 
- Realização de palestras motivacionais para crianças e adolescentes de escolas 

públicas do Distrito Federal, com o principal objetivo de incentivá-las a buscar os 
seus sonhos; 

 
- Formalização de parceria com o Ministério do Esporte para o desenvolvimento de 

projeto de saltos ornamentais, visando o treinamento de atletas de base da 
modalidade e a preparação de atletas para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020; 

 
- Formalização de parceria com o Comitê Olímpico do Brasil para o 

desenvolvimento de projetos esportivos com crianças nas dependências do 
Parque Olímpico do Rio de Janeiro; 

 
- Registro no CDCA – Conselho dos Direitos das Crianças e Adolescentes – com o 

principal objetivo de ampliar, quantitativa e qualitativamente, os atendimentos 
oferecidos pelo Instituto Pro Brasil; 

 
- Continuidade da parceria com o Instituto Presbiteriano Mackenzie visando o 

treinamento de atletas de alto rendimento de saltos ornamentais e preparação 
destes atletas para competições de alto nível, como Campeonatos Mundiais e 
Jogos Olímpicos; 

 
 
 
 

Brasília, 28 de março de 2019 
 
 
 
 

_______________________________ 
Simiana Tibério Lima 

Presidente 


