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PLANO DE TRABALHO 

 

 

 

PROJETO PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO DF  

DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EM BRAZLÂNDIA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

 

Nome da OSC: INSTITUTO DE BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - BRES 

Nome Fantasia:IBRES 

CNPJ:12.687.473/0001-98 Endereço: QNC11 LOTE01 ED S/N SALAS 400ª 405 

SANDU TAGUATINGA DF 

Complemento: Bairro/Cidade:TAGUATINGA NORTE CEP: 72.115-610 

Telefone: 

(DDD):61- 

991970090 

Telefone: 

(DDD):(61)9990

13476 

Telefone: (DDD): (61) 

991970090 

Email:FALECOM@IBRES.ORG.BR Site/Redes Sociais: IBRES.OG.BR 

@IBRES.SOCIAL 

Responsável da OSC(Dirigente): EUGÊNIO CESAR NOGUEIRA 

CPF:491.901.301-97 RG/ÓrgãoExpedidor: 

05.178 CBMDF 

Telefone do Dirigente: (DDD): (61) 

99901 3476 

Endereço do Dirigente: RUA 37 SUL ED ESPANHA APT 

304 ÁGUAS CLARAS 

CEP:72.000.000 

 

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: VANDER DE SOUSA VARELA 

Função na parceria: COORDENADOR 

 

RG:1.210.448 
Órgão 

Expedidor:SSP/DF 

 

CPF:512.305.931-87 

Telefone Fixo:61- 991970090 Telefone Celular:61-991970090 

E-Mail do Responsável:  vandervarela@hotmail.com 

mailto:FALECOM@IBRES.ORG.BR
mailto:vandervarela@hotmail.com
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1.2  HISTÓRICO DO PROPONENTE 

 

O IBRES foi criado, em 2010, por um grupo de bombeiros militares da ativa, que 

trabalhava no Programa Comunitário do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, 

desenvolvendo projetos sociais, buscando a integração e assistência social, a educação 

complementar, a formação de cidadãos solidários e conscientes de seus deveres e direitos, 

assim como a recuperação de valores individuais, familiares e sociais. 

 

Nesta linha, tem por missão incentivar e promover mudanças nos setores esportivos, 

sociais e econômicos capacitando e comprometendo o maior número possível de pessoas 

voluntárias, com consciência social por meio de ações positivas a favor dos menos favorecidos. 

 

Por ser uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Privado – OSCIP, com forte 

credibilidade nacional e internacional,O IBRES gera transformações sociais,respeitando o 

próximo e ajudando a desenvolver programas comunitários que fomentem a educação e a 

igualdade social em todos os meios. 

 

Dentre os trabalhos realizados no âmbito do Distrito Federal, o IBRES celebrou as 

seguintes parcerias: 

 

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal–CBMDF 

 

Prestação de serviços de assessoramento e trabalhos voluntários na área esportiva e 

social,com trabalho realizado com os idosos do Programas Bombeiro Amigo – PBA, constante 

nos programas esportivos e sociais do CBMDF. 

 

Centro deTreinamento de Educação Física Especial (CETEFE) 

 

Desenvolvimento de ações voltadas à inclusão da pessoa com deficiência por meio de 

participação nos programas sociais esportivos. 

 

Federação Brasiliense de Canoagem–FEBRACAN 

 

Assessoramento na execução e captação de recursos para projetos voltados na 

categoria de base com crianças e adolescentes do alto rendimento, com também com foco em 

atletas e paratletas adultos de alto rendimento da canoagem e paracanoagem, com atuação em 

conjunta Com a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. 
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Programa Caminhando com aSaúde 

 

Assessoria de Programas Sociais do CBMDF – APROS no ano 2019/2020, onde foram 

atendidos cerca 9.623 beneficiados na execução e desenvolvimento de programas ou projetos 

relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, voltados ao desporto 

educacional, de participação ou de rendimento, junto ao Programa Caminhando com a 

Saúde, na Assessoria de Programas Sociais do CBMDF – APROS. 

 

Programa Bombeiro Amigo Idosos 

 

Assessoria de Programas Sociais do CBMDF – APROS no ano 2019/2020, onde foram 

atendidos cerca 1007 beneficiados, na execução e desenvolvimento de programas ou projetos 

relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, voltados ao desporto 

educacional, de participação ou de rendimento, junto ao Programa Bombeiro Amigo Idosos, 

na Assessoria de Programas Sociais do CBMDF – APROS. 

 

Programa Bombeiro Mirim 

 

Assessoria de Programas Sociais do CBMDF – APROS no ano 2019/2020, onde foram 

atendidos cerca 2.096 beneficiados, na execução e desenvolvimento de programas ou 

projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, voltados ao desporto 

educacional, de participação ou de rendimento, junto ao Programa Bombeiro Mirim, na 

Assessoriade Programas Sociais do CBMDF–APROS. 

 

Programa de Esporte para Pessoas com Deficiência 

 

Assessoria e apoio nas ações voltadas à inclusão da pessoa com deficiência por meio do 

esporte educacional, participação e rendimento, nos programas sociais desenvolvidos pela 

Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial (CETEFE) no ano de 2019, 

com atendimento anual de1.200 pessoas com deficiência. 

 

CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR DE BASE E ADULTO 2019-Termo de 

Fomento(MROSC)N.º24/2019–PROCESSONº00220-00002717/2019-47 

Celebrado com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal e o 

Instituto Bombeirosde ResponsabilidadeSocial (IBRES) com objetivo de apoio à realização de 

Campeonato de Futebol Amador de Base e Adulto 2019,onde foram atendidos cerca de 14.058 

beneficiados. 

 

Inclusão Social da Pessoa com Deficiência–Esporte eTrabalho 

 

Acordo de Cooperação com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito 

Federal (APAE-DF) 2019, com objetivo na inclusão social da pessoa com deficiência por meio 

do esporte educacional,participativo e rendimento. 
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ObraSocial Santa Izabel 

 

Desenvolve juntamente com a OSSI – Obra Social Santa Izabel, atividades desportivas 

departicipação com os idosos assistidos trazendo benefícios para a saúde, qualidade de vida e 

desenvolvimento social e físico àquela Comunidade, 2019. 

 

O IBRES, recorre ainda, às parcerias para o desenvolvimento de programas/projetos 

executados na áreado Desporto Educacional, Participação e Rendimento, onde formalizou 

parcerias com certificação 18a18-A: 

 

FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE CANOAGEM–FEBRACAN 

 

Execução e desenvolvimento de desporto educacional, de participação e de rendimento 

em 2020, fundamentado em dois projetos: Primeiro: voltado para a categoria de base, com 

crianças e adolescentes. Segundo: voltado para o altorendimento,com foco em atletas e 

paratletas adultos de alta performance. Ambos os projetos foram definidos no sistema SLI de 

domínio da SecretariaEspecialdoEsportedoMinistériodaCidadania, com certificação 18a18-A 

 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM-CBCa 

 

Projeto JUVENTUDE PRO LAGO em 2020 no lago Paranoá, para execução e 

desenvolvimento de programas ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza 

semelhante, voltados ao desporto educacional, de participação ou de rendimento, com plena 

capacidade técnica, física e operacional para o desenvolvimento do projeto JUVENTUDE PRO 

LAGO,conforme especificado no Plano deTrabalho,considerando a experiênciado IBRES na 

realização/execução de projetos/eventos relacionados à prática esportiva voltada ao ensino de 

crianças e adolescentes, com certificação18a18-A. 

 

ESCOLINHAS DE FUTEBOL DO IBRES. 

 

As Escolinhas de Futebol IBRES, conta com o apoio do Ministério da Cidadania, com 

objetivo promover a execução: a) a aprovação dos projetos desportivos, aprovados na reunião 

ordinária realizada em 12/08/2020. b) a comprovação pelo proponente de projeto desportivo 

aprovado, das respectivas regularidades fiscais e tributárias nas esferas federal, estadual e 

municipal, Processo: 71000.044077/2020-91 Proponente: Instituto Bombeiros de 

Responsabilidade Social Título: Escolinhas de Futebol IBRESS LI: 2000081-00 Manifestação 

Desportiva: Desporto Educacional CNPJ: 12.687.473/0001-98 Cidade: Brasília UF: DF Valor 

autorizado para captação: R$2.094.434,78 Dados Bancários: Bancodo Brasil Agência nº 2500 

DV: 3 Conta Corrente (Bloqueada) vinculada nº 36099-6 Período de Captação até: 12/08/2023. 

Com certificação18a18-A. 

 

PROJETO FUTEBOL DE CAMPO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
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O projeto, 2020, visa disseminar as práticas desportivas promovendo aulas de futebol de 

campo para crianças e adolescentes em 4 núcleos de formação esportiva implantados nas 

diversas regiões administrativas do Distrito Federal, além do desenvolvimento educacional e 

social da juventude carente por meio dos recursos da Lei de Incentivo Federal,que contou com a 

parceria da Empresa REAL. Esse programa trabalha na execução do esporte educacional, 

participação e rendimento com certificação 18a18-A. 

 

2 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

Nome do Projeto:PROJETO  PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO DF 

DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EMBRAZLÂNDIA 

Local de realização: RUA QD4 SETOR SUL DE BRAZLANDIA,CAMPO DA VEREDINHA, 

LAGO ESPELHO DÁGUA BRAZLANDIA, SESC BRAZLANDIA BR080, INCRA06. 

QUADRA BALNEÁRIO E VERDINHA 

Período de execução: 24/01/2022 a 24/05/2022 

Período de realização do 

Evento: 

30/12/2022 a 30/04/2022 

Enquadramento:(x) participação()educacional ()rendimento 

Previsão de beneficiários diretos:1.993 

Previsão de público indireto:3.987 

Valor Total do Termo de Fomento: R$ (extenso): R$ 749.997,02 (setecentos e quarenta 

e Nove mil novecentos e noventa e sete reais e dois centavos) 

 

2.1  OBJETO DA PARCERIA 

 

Promoção de Eventos esportivos no Distrito Federal – Desenvolvimento do Esporte em 

Brazlândia. 

 

2.2  APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

A realização do PROJETO PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO DF- 

DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EM BRAZLÂNDIA busca exercer a cidadania, auxiliando 

as comunidades em vulnerabilidade social, proporcionando o entretenimento. O projeto afasta 

crianças e jovens do mundo da criminalidade, uma vez que,o IBRES atua nas comunidades 

criando uma relação de disciplina e dedicação ao esporte, mesmo que sua modalidade seja 

amadora, dando aos praticantes a oportunidade de sonhar com um dia melhor e promissor. 

O esporte de forma amadora é um caminho natural para jovens que demonstram talento 

para uma determinada modalidade e um trabalho específico com essa finalidade surge como 

algo fundamental, ainda mais, quando se leva em conta que em nossa cidade projetos desse 

tipo são escassos, o que resulta na pouca absorção de jovens compotencial futebolístico. Desta 

forma, é ainda mais relevante o desenvolvimento deste Plano de Trabalho, fomentado pela 
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Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, e que certamente oportunizará a comunidade 

de Brazlândia o aprimoramento do talento de jovens e adultos de nossa cidade. 

 

2.3  JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 

 

O projeto será realizado  na Região Administrativa de Brazlândia, onde ocorrerá pela 

primeira vez no Distrito Federal, sendo, sem dúvida, uma das mais tradicionais competições de 

esportes em diversas modalidades. (Futebol de Campo, Futsal, Futevôlei, Tênis, Canoagem, 

SKate, Jiu Jitsu e Ciclismo). 

Brazlândia é uma das cidades satélites mais antiga do DF, que tem na prática do esporte 

a sua maior opção de lazer e entretenimento. Existem vários projetos esportivos comunitários 

(Associações, Ligas esportivas, Federações e Equipes), escolares (CID’S) e governamentais 

(CEU das Artes, Centro Olímpicos e Paraolímpicos, Bombeiro Mirim, Escolinhas de esporte da 

PM) e oSESC (maior centro de atividades da América Latina), situado na cidade. 

O acesso à participação em competições esportivas é limitado, além de existir poucas 

opções de eventos em determinadas faixas etárias e modalidades na cidade e até no Distrito 

Federal, existe o alto custo, para inscrever e manter um atleta, equipe ou até uma entidade 

esportiva em uma Federação ou em um evento esportivo e a inexistência de recursos de 

projetos que atendam a comunidade em estado de vulnerabilidade. Pensando nessa realidade, 

foi criado o PROJETO PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO DF 

DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EM BRAZLÂNDIA em conjunto com entidades 

esportivas da cidade, para democratizar o acesso de todas as faixas etárias em diversas 

modalidades esportivas. 

A realidade da maior parte das crianças e adolescentes desta cidade é a de carência 

financeira, de desestruturação familiar, de ociosidade, que vem contribuindo para o alto índice 

de uso de drogas nesta faixa etária. 

Neste contexto de direito, a prática esportiva apresenta-se como um instrumento de 

auxílio no processo de desenvolvimento integrada criança e do adolescente, além de favorecer 

a construção da cidadania. 

O projeto apresentado tem como iniciativa nobre,uma maneira sadia de canalizar a 

energia das crianças e adolescentes para o esporte,contribuindo assim para o seu 

desenvolvimento físico, intelectual e consequentemente afastando-as das drogas e da 

marginalidade. 

Sendo assim, O projeto PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO DF 

DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EM BRAZLÂNDIA,tem o papel de disseminar a prática 

desportivas nas suas mais diversas manifestações, objetivando a melhora da qualidade de 

vida,hábitos saudáveis, os quais são de extrema importância para o bem estar físico, psicológico, 

afetivo e social da população, revelando se uma das mais poderosas ferramentas da evolução 

do esporte na cidade. 

Com isso, os princípios fundamentais do esporte são ampliados da esfera esportiva à 

social, satisfazendo as necessidades de diversão, movimento e integração dos praticantes, 

fazendo com que estabeleçam laços afetivos espontâneos e indissolúveis ao longo das suas 

vidas. Assim,torna-se possível entender a seguinte afirmação: “A partir de diferentes óticas, 
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pode-se entender que aprática de esportes não se limita apenas ao lazer, mas também como 

auxílio à formação humana,à educação, à qualidade de vida e à socialização do indivíduo”. 

 

2.4  OBJETIVO GERAL: 

 

Estimular o engajamento da população a práticas de atividades coletivas/esportivas 

através da realização de eventos esportivos, fazendo com que crianças, jovens, adolescentes, 

adultos e idosos tenham a oportunidade de desenvolver uma visão coletiva, aliado ao 

aprimoramento das capacidades físicas, psicológicas e sociais de maneira saudável e 

integrada. 

 

2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Promover a participação de todos os inscritos no projeto sem discriminação de raça, 

classes sociais, religião, cor e cultura; 

• Estimular crianças, jovens e adolescentes a ter um estilo de vida saudável por meio do 

incentivo ao desenvolvimento do esporte, na comunidade de Brazlândia, auxiliando no 

resgate da identidade e autoestima de cada beneficiário; 

• Propiciarar os beneficiários, apartir de 4 anos, a possibilidade de desenvolver os 

conhecimentos técnicos e táticos dos esportes que fazem parte do presente projeto. 

• Desenvolver através da prática esportiva valores éticos e morais, disciplina e espírito 

solidário; 

• Integrar os participantes, treinadores, comissão técnica, família ec omunidade, atendendo 

a nossa perspectiva de inclusão social; 

• Incentivar o esporte como alternativa contra as drogas e tempo ocioso, estimulando vida 

saudável e prevenção de doenças; 

• Promover o maior envolvimento da sociedade e democratização das ações de esporte e 

lazer na comunidade, por intermédio dos seguintes eventos esportivos: a) COPA 

FUTSAL DA INDEPENDENCIA BRAZLÂNDIA, ESCOLA FUTEBOL CLUBE DE 

BRAZLÂNDIA, 2º FESTIVAL DE VERÃO MUNDO FUT DE FUTEVÔLEI , 2º FESTIVAL 

DE VERÃO MUNDOFUT SKATE BRAZ, 1ª SELETIVA BRASILEIRA DE CANOAGEM E 

PARACANOAGEM, ESCOLINHA DE JIU JITSU, 1º CIRCUITO DE TÊNIS DE 

BRAZLÂNDIA, COPA DE FUTSAL FUTBRAZ, TORNEIO DEFUTVOLEI FUTEBRAZ e 

PASSEIO CICLISTICO. 

 

2.5  METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO: 
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Metas(Qualitativas) Indicador Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento das Metas 

Aumentar a visibilidade das 

diferentes modalidades 

esportivas ofertadas pelo 

IBRES. 

Divulgação do evento 

nas redes sociais 

- Fotos 

 

- Vídeos publicados. 

Pesquisa de satisfaçã o 

referente a todos os eventos. 

Atigir no minimo  80% de 

satisfação. 

Relatório - Pesquisa de satisfação. 

Google forms ou; 

- Relatório de Pesquisa de 

Satisfação 

 Contratação de recursos 

humanos eserviços. 

Realização e execução 

do projeto 

-Folhade ponto 

 

-Relatório de atividades 

 

-Notas fiscais 

Metas(Quantitativas) Indicador Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento 

Proporcionar no minimo 60% 

dos participantes a 

oportunidade de práticas 

esportivas. 

Fichas de Inscrições 

das equipes 

participantes, com suas 

devidas categorias. 

- Ficha de inscrição 

 

- Fotos 

 

- Relatórios finais da 

competição súmulas  

Realização de 10 eventos de 

diferentes modalidades 

esportivas. 

 

Equipes/participante

presentes. 

- Fichas de inscrições; 

 

- Fotos; 

 

- Súmulas. 

Realizar a premiação com 

medalhas e troféus para 

100% das equipes campeãs 

e vices (1ºe2ºcolocados). 

 

Medalhas e troféus 

-Fotos da entrega; 

 

-Notas fiscais; 

 

-Relatórios finais da competição. 
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Aquisição de 17.464 kit 

lanches para as aulas das 

modalidades oferecidas nas 

escolinhas e para os eventos 

e atividades esportivas 

descritos na planilha de 

custos. 

 

 

 

Aquisição de kit lanches 

- Registros 

fotográficos; 

- Notas fiscais. 
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2.6  CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO: 

 

2.6.1 - COPA DE FUTSAL DA INDEPENDÊNCIA BRAZLÂNDIA – IBRES – ANEXO 01 

 

Nome do Evento: PROJETO PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 

NO DF DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EM 

BRAZLÂNDIA 

Descrição/Etapa: COPA DE FUTSAL DA INDEPENDÊNCIA BRAZLÂNDIA–

IBRES 

Data do Evento: 14/01/2022 à 16/02/2022 Turno: Matutino 

/Vespertin

o 

Período Custeado pelo 

Fomento: 

30/12/2021 à 30/04/2022 Turno: Matutino 

/Vespertin

o 

Local: GINÁSIO VEREDINHA -Cidade Satélite de Brazlândia–DF 

 

Espaços 

FísicosDispon

íveis: 

(X)QuadraPoliesportiva (...)Praça 

(...) Pátio (...) Piscina 

(X) Ginásio (...) Clube 

(...)EspaçoPrivado 

Qual?  

(...) Outro 

Qual?  

Quantidade de participantes neste evento 

Direto: 384  Indireto 768 Total: 1.152 

 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(X)Local 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(x)Crianças/Adolescentes(07até 09anos) Sub09 Matutino,Vespertino 

14/01/2022 à 16/02/2022 
96 

(x)Crianças/Adolescentes(10 até 11anos) Sub11 Matutino,Vespertino 

14/01/2022 à 16/02/2022 
96 

(x)Crianças/Adolescentes(11até 12anos) Sub13 Matutino,Vespertino 

14/01/2022 à 16/02/2022 
96 

(x)Crianças/Adolescentes(14 até 15anos) Sub15 Matutino,Vespertino 

14/01/2022 à 16/02/2022 
96 

TOTAL DIRETOS 384 

Inscrição dos participantes 

(x)Escolas 

(x)Em centros comunitários 

(x)Na sede de entidades parceiras 

(...)Pela internet.Especifique 
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2.6.2-ESCOLA  DE FUTEBOL CLUBE BRAZLÂNDIA / IBRES -   

 

Nome do Evento: PROJETO PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO 

DF DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EM 

BRAZLÂNDIA 

Descrição/Etapa: ESCOLA DE FUTEBOL CLUBE BRAZLÂNDIA /- IBRES 

Data do Evento: 17/01/2021à17/05/2022 Turno: Matutino/Vespertino 

Período Custeado 

pelo Fomento: 

30/12/2021 à 30/04/2022 Turno: Matutino /Vespertino 

Local: CAMPO DE FUTEBOL QD 04 SETOR SUL – BRAZLÂNDIA 

 

 

Espaços 

FísicosDispon

íveis: 

(...)QuadraPoliesportiva (...)Praça 

(...) Pátio (...) Piscina 

( )Ginásio (...) Clube 

(...) EspaçoPrivado 

Qual?  

(X)Outro 

Qual?Campode

BRAZLÂNDIA 

Quantida de participantes neste evento 

Direto: 230 Indireto:460        TOTAL: 690 

 

Quanto à abrangência (origemdosparticipantes) 

(X)Local 

( ) Regional 

(...)Nacional 

Faixa 

etária 

Categorias/Data/Turno Qtd. 

(x)Crianças/Adolescentes (06a07anos) SUB 07 – Matutino / 

Vespertino17/01/2021 a 17/05/2022 
25 

(x)Crianças/Adolescentes (08a09anos) SUB 09 – Matutino / 

Vespertino17/01/2021 a 17/05/2022 
25 

(x)Crianças/Adolescentes (10a11anos) SUB 11 – Matutino / 

Vespertino17/01/2021 a 17/05/2022 
30 

(x)Crianças/Adolescentes (12a13anos) SUB13 – Matutino/Vespertino 

17/01/2021 a 17/05/2022 
30 

(X) Jovens(14a15anos) SUB 15 – Matutino / 

Vespertino17/01/2021 a 17/05/2022 
45 

(X) Jovens(16a17anos) SUB17 –

Matutino/Vespertino17/01/2021 a 

17/05/2022 

45 

(X) Jovens(18a20anos) SUB 20 – Matutino / 

Vespertino17/01/2021 a 17/05/2022 
30 

TOTAL DIRETOS 230 
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Inscriçãodosparticipantes 

(...)Escolas 

(..)Em centros comunitários 

(X)Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(...)Pela internet.Especifique 
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2.6.3 -2ºFESTIVAL DE VERÃO MUNDO FUT DE FUTEVÔLEI  - ANEXO 02 

 

Nome do Evento: PROJETO PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO 

DF DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EM 

BRAZLÂNDIA 

Descrição/Etapa: 2º FESTIVAL DE VERÃO MUNDO FUTVÔLEI 

Data do Evento: 14/01/2021 a 30/01/2022 Turno 

: 

Matutino 

/Vespertin

o 

Período Custeado pelo 

Fomento: 

30/12/2021 à 30/04/2022 Turno 

: 

Matutino 

/Vespertin

o 

Local: BALNEÁRIO VEREDINHA BRAZLANDIA E 

QD 04 SETOR TRADICIONAL ORLA DO LAGO –DF 

 

Espaços 

FísicosDispon

íveis: 

(...)QuadraPoliesportiva (...)Praça 

(...) Pátio (...) Piscina 

(X) Ginásio (...) Clube 

(...)EspaçoPrivado 

Qual?  

(...) Outro 

Qual?  

Quantidade de participantes neste evento 

Direto:192 Indireto:384   / TOTAL:  576 

 

Quanto à abrangência (origemdosparticipantes) 

(...)Local 

(X) Regional 

(...)Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno 
Qtd 

. 

(x)ADULTO ATÉ 40 ANOS INICIANTE–14/01/2021 a 

30/01/2022 

-Matutino /Vespertino 

48 

(x)IDADE LIVRE ADULTO ADOLECENTE  SERIE C–14/01/2021 a 30/01/2022 

-Matutino /Vespertino 
48 

(x) HOMENS E MULHERES ADULTO 

ADOLECENTES 

MISTO–14/01/2021 a 30/01/2022 

-Matutino /Vespertino 
48 

(x) NIVEL PROFISSIONAL ADULTO ABERTO PROFISSIONAL–

14/01/2021 a 30/01/2022 

-Matutino /Vespertino 

48 

TOTAL 192 

Inscrição dos participantes 
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(...)Escolas 

(...) Emcentroscomunitários 

(x)Nasededaentidadeproponente 

(...) Nasededeentidadesparceiras 

(...)Pelainternet.Especifique 

 

(...)Outros.Especifique 

 

2.6.4 -2º FESTIVAL DE VERÃO SKATE BRAZLÂNDIA – ANEXO 03 

 

Nome do Evento: PROJETO PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO 

DF DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EM 

BRAZLÂNDIA 

Descrição/Etapa: 2º FESTIVAL DE VERÃO SKATE BRAZLÂNDIA 

DatadoEvento: 08/01/2022à09/01/2022 Turno: Matutino 

/Vespertin

o 

Período Custeado pelo 

Fomento: 

30/12/2021 à 30/04/2022 

 

Turno: Matutino 

/Vespertin

o 

Local: AREA ESPECIAL 4 SETOR SUL BRAZLANDIA–DF 

 

 

Espaços 

FísicosDispon

íveis: 

(...)QuadraPoliesportiva (...)Praça 

(...) Pátio (...) Piscina 

( )Ginásio (...)Clube 

 

(...)EspaçoPrivado 

Qual?  

(X)Outro 

Qual? Area especial 

4Setor Sul -

 OrladoLago

Veredinha 

Quantidade de participantes neste evento 

Direto: 100 Indireto:200      / TOTAL 300 

 

Quantoàabrangência(origemdosparticipantes) 

(X)Local 

( ) Regional 

(...)Nacional 

 

Faixaetária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(x)Crianças/Adolescentes (05a07anos) Mirim –08/01/2022 

Matutino 

 

25 

(x)Jovens e adultos (05anosa60anos) Iniciantes 08/01/2022 

vespertino 

 

25 
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(x)Jovens e adultos(15anosa60anos) Amador 1 09/01/2022 

Matutino  

 

25 

(x)Jovens e adultos(15anosa60anos) Amador 2 09/01/2022 

vespertino 

 

25 

TOTAL DIRETOS 100 

Inscrição dos participantes 

(...)Escolas 

(..)Em centros comunitários 

(X)Na sede da entidade proponente 

 

(...) Na sede de entidades parceiras 

 

(...)Pela internet.Especifique 

(...)Outros.Especifique 

 

2.6.5 –CAMPEONATO BRASILIENSE DE CANOAGEM E PARACANOAGEM DE VELOCIDADE– 

ANEXO 4 

 

 

Nome do Evento: PROJETO PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO 

DF DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EM 

BRAZLÂNDIA 

Descrição/Etapa: CAMPEONATO  BRASILIENSE DE CANOAGEM  E 

PARACANOAGEM DE VELOCIDADE  

Data do Evento: 05/03/2022 a 06/03/2022 Tur

no: 

Matutino 

/Vespertin

o 

Período Custeado pelo 

Fomento: 

30/12/2021 à 30/04/2022 Tur

no: 

Matutino 

/Vespertin

o 

Local: QD 04 LAGO VEREDINHA SETOR SUL–BRAZLÂNDIA 

 

 

Espaços 

FísicosDispon

íveis: 

(...)Quadra Poliesportiva (...)Praça 

(...) Pátio (...) Piscina 

( )Ginásio (...) Clube 

 

(...) Espaço 

PrivadoQual? 

(X)Outro 

Qual?Areaespecial4 

Setor Sul -

 OrladoLago

Veredinha 

Quantidade de participantes neste evento 

Direto: 95 Inireto: 190         / TOTAL: 285 
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Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(X)Local 

CATEGORIA Data/Tur

no 

Qt 

d. 

KL3 FEMININO 

KL2 FEMININO 

KL1 FEMININO 

KL3 MASCULINO  

KL2 MASCULINO 

KL1 MASCULINO 

VL3 MASCULINO  

VL2 MASCULINO  

VL1MASCULINO 

VL3FEMININO 

VL2FEMININO 

VL1FEMININO 

 

05/03/2022 -Matutino/Vespertino 

 

60 

CATEGORIAS:OLÍMPICA 

K1 Cadete masculino  

K1 Cadete feminino  

K1 SÊNIOR FEMININO  

K1 SÊNIOR MASCULINO  

K1 FEMININO MASTER 

K1 MASCULINO - MASTER A 

K1 MASCULINO - MASTER B 

 

 

06/03/2022–Matutino/Vespertino 

 

35 

TOTAL   DIRETOS   95 

Inscrição dos participantes 

(...)Escolas 

(X)Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(...)Pela internet.Especifique 

 

 
 

2.6.6- ESCOLINHA DE JIU JITSU 

 

Nome do Evento: PROJETO PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO 

DF DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EM 

BRAZLÂNDIA 

Descrição/Etapa: ESCOLINHA DE JIU JITSU 

Data do Evento: 17/01/2022 à 17/05/2022 Turno: Matutino 

/Vespertin

(...)Outros.Especifique 
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o 

Período Custeado pelo 

Fomento: 

30/12/2021 à 30/04/2022 Turno: Matutino 

/Vespertin

o 

Local: IGREJA BATISTA (AREA ESPECIAL GLEBAL 03 INCRA 06) 

BRAZLÂNDIA 

 

 

Espaços 

FísicosDispon

íveis: 

(...)Quadra Poliesportiva (...)Praça 

(...) Pátio (...) Piscina 

( )Ginásio (...) Clube 

(...) Espaço 

PrivadoQual? 

(X)Outro 

Qual?Salão 

SocialdaIgrejaBatista–

Incra06 

Quantidade de participantes neste evento 

Direto: 90 Indireto:180     TOTAL:        270 

 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(X)Local 

( ) Regional 

(...)Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(x)Crianças/Adolescentes(03a14an

os) 

17/01/2022 à 17/05/2022-Matutino 

/Vespertino 
30 

(X)Jovens/ Adultos(15a40anos) 17/01/2022 à 17/05/2022-

Matutino/Vespertino 
30 

(X) Adultos/Idosos(41a100anos) 17/01/2022 à 17/05/2022 

-Matutino/Vespertino 
30 

TOTAL DIRETOS 90 

Inscrição dos participantes 

(x)Escolas 

(..)Em centros comunitários 

(X)Na sede da entidade proponente 

(...)Na sede de entidades parceiras 

(...)Pela internet.Especifique 

(x)Outros.Especifique;Igrejas. 
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2.6.7 -Iº CIRCUITO DE TÊNIS DE BRAZLÂNDIA – ANEXO 05 

 

 

Nome do Evento: PROJETOPROMOÇÃO DE EVENTOS 

ESPORTIVOS NO 

DF DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EM 

BRAZLÂNDIA 

Descrição/Etapa: Iº CIRCUITO DE TÊNIS DE BRAZLÂNDIA 

Data do Evento: 14/01/2022a30/01/2022 Turno: Matutino 

/Vespertin

o 

Período Custeado pelo 

Fomento: 

30/12/2021 a 30/04/2022 Turno: Matutino 

/Vespertin

o 

Data de inscrição 01/01/2022 a 16/01/2022 Turno: Matutino 

/Vespertin

o 

Local: QUADRA DE TÊNIS VEREDINHA BRAZLÂNDIA-DF E 

QUADRA DE TENIS PRAÇA DO DETRAN 

 

Espaços 

FísicosDispon

íveis: 

(...)Quadra Poliesportiva (...)Praça 

(...) Pátio (...) Piscina 

( )Ginásio (...) Clube 

(...) Espaço 

PrivadoQual? 

(X)Outro 

Qual? 

QUADRADETÊNIS 

Quantidade de participantes neste evento 

Direto:80 Indireto: 160                    /TOTAL : 240 

 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(X)Local 

( ) Regional 

(...)Nacional 

 

Categorias Turno/Data Qtd. 

A Matutino/Vespertino-14/01/2022 a 

30/01/2022 

16 

B Matutino/Vespertino-14/01/2022 a 

30/01/2022 

16 

C Matutino/Vespertino-14/01/2022 a 

30/01/2022 

16 

D Matutino/Vespertino-14/01/2022 a 16 
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30/01/2022 

E Matutino/Vespertino-14/01/2022 a 

30/01/2022 

16 

TOTAL:80 

Inscrição dos participantes 

(...)Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(X)Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(...)Pela internet.Especifique 

(...)Outros.Especifique 

 

2.6.8 - COPA DE FUTSAL FUTBRAZ – IBRES – ANEXO 06 

 

Nome do Evento: PROJETO PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO 

DF DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EM 

BRAZLÂNDIA 

Descrição/Etapa: COPA DE FUTSAL FUTBRAZ– IBRES 

Data do Evento: 17/01/2021 a 27/02/2022 Turno: Matutino 

/Vespertin

o 

Período Custeado pelo 

Fomento: 

30/12/2021 a 30/04/2022 Turno: Matutino 

/Vespertin

o 

Data de inscrição: 01/01/2022 a 15/01/2022 Turno: Matutino 

/Vespertin

o 

Local: AREA ESPECIAL 4 SETOR SUL–ESPELHO D’ÁGUA-

BRAZLANDIA–DF 

 

 

Espaços 

FísicosDispon

íveis: 

(...)QuadraPoliesportiva (...)Praça 

(...) Pátio (...) Piscina 

( )Ginásio (...) Clube 

(...)EspaçoPrivado 

Qual?  

(X)Outro 

Qual?Campode

BRAZLÂNDIA 

Quantidade de participantes neste evento 

Direto: 330 Indireto:660   TOTAL: 990 

 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(X) Local 

( ) Regional 

(...)Nacional 
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Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(x) Adolescentes /Jovens ( 14 a 15anos) Sub 15 – Matutino / 

Vespertino17/01/2021 a 

27/02/2022 

55 

(x)Adolescentes /Jovens (15 a 17 anos) SUB 17 –

Matutino/Vespertino17/01/2021 

a 27/02/2022 

55 

(x)Adolescentes /Jovens (17 a 20 anos) SUB 20 – Matutino / 

Vespertino17/01/2021 a 

27/02/2022 

55 

(x) Adulto ADULTO A1 –

Matutino/Vespertino17/12/2021

a27/01/2022 

55 

(X) Adulto ADULTO A2 – Matutino / 

Vespertino17/01/2021 a 

27/02/2022 

55 

(X) Adulto PRINCIPAL FEMININO –

Matutino/Vespertino17/01/2021 

a 27/02/2022 

55 

TOTAL DIRETOS:330                                   TOTAL INDIRETO: 660                      TOTAL: 

990 

Inscrição dos participantes 

(...)Escolas 

(...) Em centros comunitários 

 

(X)Na sede da entidade proponente 

(...)Na sede de entidades parceiras 

(...)Pela internet.Especifique 

(...)Outros.Especifique 

 

2.6.9 –TORNEIO DE FUTVOLEI FUTEBRAZ – IBRES– Anexo 07 

 

Nome do Evento: PROJETO PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO 

DF DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EM 

BRAZLÂNDIA 

Descrição/Etapa: TORNEIO DE FUTVOLEI FUTEBRAZ  IBRES 

Data do Evento: 11/02/2022 à 03/03/2022 Turno: Matutino 

/Vespertin

o 
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Período Custeado pelo 

Fomento: 

30/12/2021 à 30/04/2022 Turno: Matutino 

/Vespertin

o 

Datado Congresso 10/01/2022 19:00H  

Data de inscrição 03/01/2022 a 07/01/2022 Turno: Matutino 

/Vespertin

o 

Local: AREA ESPECIAL 4 SETOR SUL AREA ESPELHO D’AGUA 

BRAZLANDIA E QUADRA VEREDINHA BRAZLANDIA 

 

 

Espaços 

FísicosDispon

íveis: 

(...)QuadraPoliesportiva (...)Praça 

(...) Pátio (...) Piscina 

( )Ginásio (...) Clube 

(...)EspaçoPrivado 

Qual?  

(X)Outro 

Qual?Quadra 

veredinha 

Quantidade de participantes neste evento 

Direto: 192 Indireto: 384     / TOTAL: 576 

 

Quanto à abrangência(origem dos participantes) 

(X)Local 

( ) Regional 

(...)Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X)Crianças/Adolescentese 

Adultos(12a100anos) 

Misto – Matutino / 

Vespertino/Noturno-11/02/2022 à 

03/03/2022 

48 

(X)Crianças/AdolescenteseAdultos(12a100an

os) 
Serie C – Matutino / 

Vespertino/Noturno - 

11/02/2022 à 03/03/2022 

 

48 

(X)Crianças/AdolescenteseAdultos(12a100an

os) 
Aberto –Matutino/Vespertino/ 

Noturno - 11/02/2022 à 

03/03/2022 

 

48 

 

(X)Crianças/AdolescenteseAdultos(12a100an

os) 

Iniciante–Matutino 

/Vespertino/Noturno-11/02/2022 

à 03/03/2022 

 

48 

TOTAL:192 

Inscrição dos participantes 
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2.6.10-PASSEIO CICLISTICO IBRES 

 

Nome do Evento: PROJETO PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO 

DF DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EM 

BRAZLÂNDIA 

Descrição/Etapa: PASSEIO CICLISTICO  IBRES 

Data do Evento: 
30/01/2022à30/01/2022 

Turno: Matutino 

/Vespertin

o 

Período Custeado pelo 

Fomento: 
30/12/2021 à 30/04/2022 

Turno: Matutino/ 

Vespertino 

DATA DO CONGRESSO 29/01/2022 19:00H  

DATA DE INSCRIÇÃO 01/01/2022à29/01/2022 Turno: Matutino 

/Vespertin

o 

Local: AREA ESPECIAL 4 SETOR SUL AREA ESPELHO D’AGUA 

BRAZLANDIA 

 

Espaços 

FísicosDispon

íveis: 

(...) QuadraPoliesportiva (...)Praça 

(...) Pátio (...) Piscina 

( )Ginásio (...) Clube 

(...)EspaçoPrivado 

Qual?  

(X)OutroQual

?BR080 

Quantidade de participantes neste evento 

Direto:300 Indireto: 600    TOTAL: 900 

 

Quanto à abrangência(origem dos participantes) 

(X)Local 

( ) Regional 

(...)Nacional 

 

Faixa etária Data/Turno Qtd. 

(x)Crianças/Adolescentes (4 a 14 anos) Matutino/30/01/2022 75 

 

(x)Jovens(15 a 24anos) Matutino/30/01/2022 75 

(...)Escolas 

(...)Em centros comunitários 

(X)Na sede da entidade proponenteeno FUTEBAZ@_FUTEEBRAZZ (Instagran) 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(...)Pela internet.Especifique 

(...)Outros.Especifique 
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(X) Adultos(entre 25 anos e 59anos) Matutino/30/01/2022 75 

(x)Idosos(a partir de 60 anos) Matutino/30/01/2022 75 

 

TOTALDIRETOS:300 

Inscrição dos participantes 

(x)Escolas 

(..)Em centros comunitários 

(X)Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(...)Pela internet.Especifique 

(...)Outros.Especifique 

 

2.7  FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS  METODOLOGIA 

 

Medidas de segurança adotadas em relação à Covid-19: 

 

Todos os presentes nos locais de jogos, treinos e passeio terão - álcool em gel, 

sabonete líquido para higiene das mãos, bem como recipientes com álcool líquido 70% nos 

espaços e locais dos jogos, máscaras para aquelas pessoas que não estiverem munidas das 

mesmas. Os acompanhantes dos participantes que permanecerem nos locais dos jogos ou 

atividades esportivas, deverão utilizar máscara e manter o distanciamento durante  todo o 

período das atividades. 

 

Escolinha Esportivas 

 

As atividades esportivas praticadas em escolinhas de Futebol e de Jiu jitsu, estão 

regulamentadas na capital federal. De acordo com a Portaria nº 58, da Secretaria de Esporte 

e Lazer, também estão permitidos treinamentos e competições de atletas do DF, dentro de 

todos os protocolos e medidas de segurança estabelecidas no Decreto nº 41.913 de 19 de 

março de 2021. 

Realização dos Eventos Esportivos 

 

As compras dos materiais necessários para realização dos eventos serão feitas e 

determinadas pelo melhor custo benefício das empresas orçadas para cada funcionalidade. 

A contratação da equipe de serviços se dará no dia da assiantura do evento das 

seguintes formas: 

- Contratação da empresa especializada em montagem e desmontagem das estruturas 

para os eventos na data de cada modalidade, no decorrer dos dias, com carga horária 

de 6 horas para a montagem e 6 horas para desmontagem. 

- As equipes contratadas para prestação de serviço, nos dias dos eventos, deverão 

participar de um treinamento desenvolvido pela gestão técnica-organizadora, onde 



  

QNC 11 Lote 1 – Salas 400 a 405 – Av. Samdu Norte - Taguatinga-DF - CEP 72.115-610 
CNPJ 12.687.473/0001-98 - (61) 99658-1560 

 ibres.org.br       falecom@ibres.org.br  

será explanado as funções e atribuições inerentes a cada responsável contratado para 

a realização do evento. A equipe prestadora do serviço será treinada pelo período de 

no máximo 4 horas, não havendo remuneração referente a capacitação. 

 -   Contratação de  empresa fotografica para fazer cobertura de todos os eventos esportivos  

Em todos os dias de cometições  . 

Divulgação e Inscrição 

 

No primeiro momento, serão dispostos banners e backdrops em locais estratégicos na 

Região Administrativa de Brazlândia e nas redes sociais do IBRES referentes aos 

eventos/atividades esportivas disponibilizados no presente projeto. Após a fase de 

divulgação, será dado início as inscrições dos participantes com intuito de captar os dados 

dos atletas interessados. Os beneficiários inscritos poderão ter mais de um atendimento em 

diferentes modalidades. 

Após o cadastro dos beneficiários e finalizado o período de inscrições, os inscritos nas 

aulas das modalidades esportivas (Futebol e Jiu-jitsu), serão devidamente designados em 

turmas, de acordo com categoria as seguintes categorias: sexo, idade, faixa e peso. Nas 

modalidades ofertadas, os eixos (participação e lazer) terão o papel de atuação, onde serão 

ofertadas todas as manifestações esportivas e de lazer, com objetivo de desenvolver ações 

de forma diversificada sem que ocorra exclusão das pessoas, considerando o seu potencial 

funcional, cultural, social e habilidades. 

As competições serão divididas em chaves de confronto de acordo com categoria 

sexo, idade, faixa e peso. As chaves de competição variam de acordo com as modalidades. 

 

PROJETO PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO DF DESENVOLVIMENTO DO 

ESPORTE EM BRAZLÂNDIA 

 

A realização do PROJETO PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO DF 

DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EM  BRAZLÂNDIA ocorrerá na Região Administrativa de 

Brazlândia, da seguinte forma: 

2.7.1 – COPA FUTSAL DA INDEPENDENCIA BRAZLÂNDIA/IBRES 

A Modalidade FUTSAL acontecerá no período de 14/01/2022 a 16/02/2022, os jogos 

acontecerão no Ginásio Veredinha, nos horários das 08:00 as 19:00, nos dias de sexta, 

sábado e domingo, conforme tabela anexada ao processo,sendo: 

Sub 09 Matutino, masculino, cada categoria com oito equipes divididas em duas 

chaves de quatro equipes, cada uma jogando dentro da chave classificando as duas 

melhores de cada chave para a semifinal e final, totalizando 30 jogos por categoria; 

Sub 11 Matutino, masculino, cada categoria com oito equipes divididas em duas 

chaves de quatro equipes cada jogando dentro da chave classificando as duas melhores de 

cada chave para a semifinal e final  totalizando 30 jogos por categoria; 

Sub 13 Matutino, masculino, cada categoria com oito equipes divididas em duas 

chaves de quatro equipes cada jogando dentro da chave classificando as duas melhores de 

cada chave para a semifinal e final  totalizando 30 jogos por categoria; 
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Sub 15 Matutino, masculino, cada categoria com oito equipes divididas em duas 

chaves de quatro equipes cada jogando dentro da chave classificando as duas melhores de 

cada chave para a semifinal e final  totalizando 30 jogos por categoria; 

As inscrições serão até o dia 13/01/ 2022, no horário das 12:00- às 18:00, na sede do 

IBRES Brazlândia. Será realizada uma reunião técnica (congresso) com todos os 

participantes para divulgação das regras da competição e sorteio das chaves e confrontos. 

Premiação1º e 2º de cada categoria, troféus e medalhas e troféu para cada goleiro 

menos vazado e artilheiro e um jogo de uniforme para cada equipe participante da 

competição, totalizando 64 equipes. 

Na inscrição de cada Equipe será cobrada 1 cesta básica, que serão doadas pelo 

IBRES às famílias carentes cadastradas no Banco de dados do IBRES. 

 

Os jogos acontecerão na seguintes quadras: 

 

• Quadra Poliesportiva Balneario Veredinha em Brazlandia; 

• Quadra  Poliesportiva do Setor Tradicional na Orlado Lago; 

Segue o anexo I com a tabela referente a COPA FUTSAL DA INDEPENDENCIA 

BRAZLÂNDIA/ IBRES. 

 

2.7.2 – ESCOLA FUTEBOL CLUBE BRAZLÂNDIA / IBRES 

 

Será executado durante os quatro meses, dando continuidade ao trabalho já existente 

pela escola de futebol clube Brazlândia onde ocorrerão aulas NAS  SEGUNDA FEIRA, 

QUARTA E SEXTA FEIRA,de forma que cada turma tenha aulas três vezes por semana no 

campo de futebol das 08 as 12 horas e 14 as 16 horas, as atividades em períodos matutino e 

vespertino de acordo com os horários de cada turma no contra fluxo escolar, sendo assim 

distribuídos: 

 

SUB 07 – Matutino / Vespertino; SUB 09 – Matutino - Vespertino; SUB 11 – 

Matutino Vespertino; SUB 13 – Matutino Vespertino; SUB 15 – Matutino 

Vespertino; SUB17 – Matutino/Vespertino; e SUB 20 – Matutino / Vespertino, 

começando todos no dia 17/01/2022 e terminando no dia 17/05/2022. 

Serão ministradas palestras, aulas lúdicas, preparação física, treinamentos técnico-

tático e competições. Cada aula terá duração de uma hora, sendo que as categorias sub 07 a 

11 treinará em campo reduzido no mesmo horário, assim como as categorias Sub 13 e 15. Os 

treinos das categorias sub 17 e 20 ocorrerão em campo oficial. No período do projeto 

teremos competições que contarão com a disponibilização de lanches para os alunos 

participantes nos jogos. 

Como recursos humanos, a escolinha contará um auxiliar de coordenação de 40 

horas,de segunda a sextas-feiras, para organizar as aulas, fazer relatório de atividades, um 

auxiliar administrativo para estar no escritório realizando as inscrições, atendimento aos pais, 

controle de frequência, auxiliar nas atividades executadas pelo projeto e quatro 
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instrutores/treinadores de futebol para ministrar  as aulas e disciplinas nos horários dos 

projetos. 

Será entregue a Secretaria de Esportes a tabela efetiva de programação dos jogos 

com horários e locais dos jogos. 

2.7.3 – SEGUNDO  FESTIVAL DE VERÃO MUNDO FUT DE FUTEVÔLEI / IBRES 

 

Na Cidade Satélite de Brazlândia-DF, o futevôlei é tratado como um grande celeiro de 

revelações de atletas e de pessoas de boa índole, personalidades que fizeram parte de 

escolinhas de futevôlei no passado e hoje são exemplos positivos para aos jovens desta 

comunidade. A visão do projeto é ampla e honesta onde busca além de contribuir na 

formação das crianças e adolescentes, fazer com que os mesmos tenham conhecimento 

mais profundo do esporte que, além de esporte, é considerado um fato social e cultural. 

O Projeto será encarado como uma oportunidade para a difusão da modalidade e sua 

afirmação como atividade esportiva educacional e competitiva, contribuindo parao 

fortalecimento da modalidade e a renovação de atletas e o mais importante formar cidadãos 

para uma sociedade mais justa e igualitária. 

Observou-se que está em extinção as escolas com este cunho social, onde a criança, 

o adolescente e ainda adulto, além da prática do esporte, busca-se a socialização, a 

disciplina e o respeito mútuos, integrando-se ao tema proposto. 

Devido a isso, visando afirmar a prática esportiva no contexto cultural, o presente 

projeto visa realizar uma competição nos dias 14 a 30 de janeiro  de 2022 sempre as 08 

horas, com quatros categorias (Iniciante,SérieC,Misto e Aberto). Com o formato de dupla 

eliminatória, as categorias Iniciante e Serie C contará com 64 duplas, Aberto e Misto com 48 

no total de 180 jogos até a disputa do título, onde a dupla que perder dois jogos será 

eliminada na primeira fase. 

As inscrições serão feitas pelas redes sociais da competição e telefones da comissão 

organizadora, que estarão disponíveis no material de divulgação do evento. 

Para arealização do evento será contratado: dois árbitros principais, dois árbitros de 

rede,dois mesários, quatro staff e dois coordenadores. 

Com o intuito de promover uma competição voltada a toda população de Brazlândia, 

apresentamos um evento único na história de nossa cidade! Com a participação de 

diferentes faixas etárias e ambos os sexos, o campeonato contará com 4 categorias distintas: 

Iniciante, iniciante série C, Misto e Aberto. Inscrição seguirá a seguinte ordem: 

• Iniciante: os atletas que estão iniciando no esporte e tenha menos de 40 anos; 

• Iniciante SérieC: atletas incitantes com o nível elevado 

• Misto: duplas de atletas Homens e Mulheres 

• Aberto: Nível profissional 

 

Segue o anexo 2  a tabela: SEGUNDO  FESTIVAL DE VERÃO MUNDO FUT DE FUTEVÔLEI / 

IBRES 

 

2.7.4 - SEGUNDO FESTIVAL DE VERÃO MUNDO FUT SKATE BRAZ 
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Os esportes radicais, de ação e de aventura, estão sendo cada vez mais abordados 

emcursos, palestras e oficina. A mídia está criando uma grande massa consumidora de 

produtos, que vendem o sentido da aventura, por exemplo, por meio de uma determinada 

marca. Mesmo assim, ainda existem discussões e preconceitos sobre algumas práticas ou 

praticantes de esportes radicais, por transgredirem alguns princípios e valores tradicionais, 

como os sujeitosque utilizam os espaços urbanos de maneira dinâmica, empregando 

manobras sobre um skate nos monumentos da cidade, nos bancos, que antes serviam 

apenas para sentar, ou os corrimãos de uma escadaria que, agora, além de apoiar as mãos 

para subir ou descer, os skatistas usam-nos para deslizarem como skate. 

O número de praticantes cresce a cada dia num esporte que agrega valores históricos, 

que chega ao ápice, até sendo uma profissão para aqueles dedicados competidores que um 

dia começaram com seus tombos e foram em frente, deslizando e equilibrando-se em eixos, 

shapes e rodinhas. Tendo em vista que, a educação física que se renova, recria e aprimora 

seus conceitos, conteúdos e didáticas, sugerem-se algumas reflexões sobre propostas 

contemporânease as práticas que vemos constantemente nas ruas, porque não as levar para 

a o nosso projeto. Às vezes, as crianças já praticam tais atividades nos momentos livres e 

recreativos, porém se não olharmos para o ser humano em plena formação, talvez algumas 

desistam no meio do caminho, por não se desenvolverem, nem melhorar em tais práticas. 

Várias pessoas enxergam no skate uma forma de expressar, de superar seus próprios 

limites. Sempre que alguém acerta uma manobra, os companheiros de sessão comemoram, 

eeles também incentivam os iniciantes a levantar de um tombo e tentar de novo. Tudo isso 

tornao skate um esporte solidário. O skate hoje em dia é um esporte sem fronteiras, antes 

identifica-se por um estilo próprio, mas hoje em dia é tão democrático que todos participam, 

não há rótulos. 

 

Competição 

 

Cada atleta na primeira fase terá direito a 3 entradas na pista de skate em cada 

categoria. Classificam os 10 primeiros, cada um terá mais 5 entradas, dessas 5 rodadas saíra 

o campeão, vice-campeão- Campeão terceiro e quarto colocados. 

CATEGORIAIS: 

INFANTIL- Dia  08 de janeiro de 2021 das 9 as 12 horas 

Competidores nascidos em 2013 e acima desse ano. Categoria definida por idade. 

Obs.:Essa faixa- etária compreende skatistas abaixo de 8 anos, inclusive aqueles que 

completam 8 anos em 2021. E será somente modalidade de exibição não será competição. 

MIRIM - Dia  08 de janeiro de 2021 das 14 as 16 horas 

Competidores nascidos nos anos de 2012 (9 anos), 2011 (10 anos), 2010 (11 anos) 

e2009 (12 anos).Categoria definida por idade. 

AMADOR1- Dia  09 de janeiro de 2021 das 9 as 12 horas 

     Competidores nascidos abaixo de 2005 (16 anos) inclusive no ano. 

Importante: Nessa categoria tempo mínimo de 4 anos. Pontos conceituais importantes a 

serem entendidos 
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AMADOR 2- Dia  09 de janeiro de 2021 das 14 as 16 horas 

Competidores nascidos abaixo de 2005 (16 anos)inclusive no ano. 

Importante: Nessa categoria tempo mínimo de 4 anos. Pontos conceituais importantes a 

serem entendidos: 

 

A). Não é permitido que o atleta que seja da categoria de cima, competir em categoria 

abaixo de sua faixa etária. 

B)O atleta tem o direito de concorrer a categoria de sua idade e em caso um evento 

que não tenha a sua categoria e se o mesmo possuir habilidade técnica ou por 

experimentação desejar competir uma categoria acima, exceto profissional, ele pode, sem 

que necessariamente seja considerado daquela categoria, lembrando que a prioridade é para 

a categoria da idade, caso o evento ofereça sua categoria o mesmo não pode concorrer duas 

diferentes no mesmo evento. 

Número de participantes (Atletas):100 

Segue o anexo 3 a tabela: SEGUNDO FESTIVAL DE VERÃO MUNDOFUT SKATEBRAZ 

 

2.7.5  – CAMPEONATO BRASILIENSE DECANOAGEM E PARACANOAGEM DE 

VELOCIDADE 200 MT E 5.000 MT 

 

Será organizado pelo IBRES com a supervisão da FEBRACAN FEDERAÇÃO 

BRASILEIRA  DE CANOAGEM E PARACANOAGEM, nos dias 05 e 06 de março de 2022,no 

Lago Espelho D’água Veredinha QD 04 Setor Sul de Brazlândia e será dividido em 24 

categorias: 

CANOAGEM  E PARACANOAGEM 

 

CATEGORIA 

PARACANOAGEM 
DATA ATLETAS QTD.TOTAL 

KL3 FEMININO 

KL2 FEMININO 

KL1 FEMININO 

KL3 MASCULINO 

KL2 MASCULINO 

KL1 MASCULINO 

VL3 MASCULINO 

VL2 MASCULINO 

VL1MASCULINO 

VL3FEMININO 

VL2FEMININO 

VL1FEMININO 

 

05/03/2022 

CINCO  

ATLETAS 

POR 

CATEGORIA 

 

60 

CATEGORIA  CANOAGEM 

OLÍMPICA 

 

DATA  QTD.TOTAL 
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K1 Cadete masculino 

K1 Cadete feminino 

K1 SÊNIOR FEMININO 

K1 SÊNIOR MASCULINO 

K1 FEMININO MASTER 

K1 MASCULINO - MASTER A 

K1 MASCULINO - MASTER B 

 

06/03/2022 

CINCO 

ATLETAS 

POR 

CATEGORIA 

 

35 

TOTAL DIRETOS 95 

O objetivo da competição de Canoagem de Velocidade e Paracanoagem é de que um 

atleta desta modalidade, compita em uma raia claramente definida e desobstruída no menor 

tempo possível. Estas competições devem ser acompanha das por no mínimo um árbitror e 

conhecido pela FEBRACAN 

Será necessário que atletas apresentem as condições físicas e técnicas adequadas 

para participar do campeonato, principalmente as relacionadas a autonomia e segurança 

do/a atleta em relação a sua segurança e integridade por se tratar de atividades realizadas 

em águas profundas e que oferecem riscos aos praticantes. 

Todo competidor deve ter habilidade suficiente para levar o seu barco até a linha de 

largada,alinhá-lo acontento,seguindo as instruções do juiz alinhador e, uma vez dada a 

largada, levar a sua embarcação ao centro da raia de limitada para si até alinha de chegada. 

Todo competidor, seu técnico e o chefe de equipe devem conhecer o regulamento da 

prova da qual irão participar e obrigatoriamente participar da reunião de chefes de equipe, 

anterior ao início da competição. 

A disputa é realizada em uma raia de 200 mts, os competidores são alinhados em um 

extremo da raia e ao sinal sonoro é dada a largada, ganha o atleta que realizar o percurso no 

menor tempo. 

Prova de 5.000 mil metros é realizada em um circuito de 500 metros, sendo realizada 

10 voltas, a largada é realizada com os competidores alinhados ao sinal sonoro, ganha o 

atleta que realizar o percurso em menor tempo. 

Serão cinco atletas por categoria  disputando o menor tempo o vencedor de cada 

bateria leva o titulo  da categoria. 

 As categorias de idade reconhecidas pela Febracan, de acordo com o ano de 

nascimento, são:  

Cadete – o/a atleta pertence a esta categoria nos anos em que completa 15 ou 16 

anos. 

Sênior – o/a atleta pertence a esta categoria a partir do ano em que completa 17 anos 

até o ano em que completa 34 anos de idade. 

Master – o/a atleta que pertence a esta categoria a partir do ano em que completa 35 

anos. É facultado ao atleta Master continuar competindo na categoria Sênior, mesmo depois 

ter completados 35 anos. 
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Master B – o/a atleta pertence a esta categoria a partir do ano em que completa 45 

anos. É facultado ao atleta Master B continuar competindo na categoria Master A ou Sênior, 

mesmo depois de completados 35 ou 45 anos. 

O Chefe de Equipe é responsável pelo comportamento adequado de sua delegação 

durante o transcorrer do campeonato e nas dependências utilizadas para o evento.  

 

Segue o anexo 4 a tabela: CAMPEONATO  BRASILIENSE DE CANOAGEM  E 

PARACANOAGEM DE VELOCIDADE 200 MT E 5.000 MT 

2.7.6 – ESCOLINHA DE JIU JITSU 

 

O Jiu jitsu é uma das modalidades esportivas com maior curva ascendente no Brasil e 

no mundo. Nota- se uma necessidade de fomento ao esporte, pormeio de competições que 

insira o atleta no âmbito esportivo promovendo a saúde mental e física do desporto. Além 

disso, pode-se inferir que no cenário do Distrito Federal, a modalidade atualmente é a maior 

requisitante de programas governamentais, proporcionando uma ligação entre a modalidade 

e a Secretaria de Esportes deextrema importância. 

A escolinha proporcionará integração com a sociedade envolvendo  os atletas de 

cenários que doravante sem o apoio não participariam com tamanha efetividade, assim 

como, incentivodo esporte através do fornecimento de quimonos para atletas de projetos 

sociais de jiu-jitsu queirão participar da escolinha. O IBRES tem o intuito de promover uma 

escolinha de Jiu Jitsu coma intensão de levar os alunos à prática do jiu-jitsu 

concomitantemente inserindo o cidadão a prática esportiva como ferramenta de inclusão 

social e de transformação. 

A arte marcial é uma filosofia de vida que permite que o aluno desenvolva a parte 

física, além de trabalhar em seu estado psicológico, em um ambiente propício à tomada de 

decisões,além do trabalho em equipe, estimulando o companheirismo. As vantagens são 

disciplina erespeito pelas regras, auto-estima, autoconfiança, controle de emoções, 

desenvolvimento decoordenação motora, acondicionamento de reflexos, alívio de tensão, 

controle de ansiedade, auto Integração social, assistência no desenvolvimento de 

inteligência, audácia, coragem, agilidade e resistência à dor. 

Fomentar o esporte em Brazlândia englobando diferentes níveis sociais, incluindo 

setores menos favorecidos através de realização da escolinha, assim, a modalidade 

esportiva Jiu-Jitsu cumpre sua função de inclusão social ao contribuir para a prática de 

hábitos saudáveis, além do fator melhoramento da posição do Brasil no ranking mundial da 

modalidade. 

A escolinha de JIU JITSU começará a partir do dia 17 de janeiro de 2021 e 

terminaráno dia 14 de maio de 2022 os locais serão na Igreja Batista em Brazlândia nas 

segundas, quarta e sextas–feiras das 09:00 às 11:30hs e terças e quintas–feiras das 20:00 

às 21:30 e no INCRA 06 Canespe será nas segundas, quartas e sextas–feiras das 20:00 às 

21:30 e contará com vinte alunos por turma, com idades a partir dos 03 anos em todas as 

faixasetárias nos sexos masculino e feminino, as inscrições ocorrerão do dia14à17 de 

dezembro de 2021. 
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Como recursos humanos, a escolinha de Jiu-jitsu contará com uma uxiliar de 

coordenação de 30horas, de segunda a sextas-feiras, para organizar a saulas fazer relatório 

de atividades dois estagiários para auxiliar os instrutores, realizar inscrições, ajudar na 

entrega dos lanches e controle de frequência. E três instrutores  de artes marciais para 

ministrar  as aulas nos horários do  projeto. 

 

2.7.7 - 1º CIRCUITO DE TÊNIS DE BRAZLÂNDIA. 

 

O Projeto aqui proposto se faz necessário e relevante por apresentar a possibilidade 

decontribuir para a massificação do tênis no DF, através da oportunidade de vivenciar jogos 

de qualidade entre os jogadores. 

O motivo pelo qual o proponente apresenta o projeto é aintenção de promover o 

fomento do tênis no DF. Ao oferecer a oportunidade de a comunidade conhecer mais a fundo 

a modalidade esportiva em questão, caminha-se no sentido de popularizar o esporte e 

hábitos de vidas audáveis. 

O circuito acontecerá entre os dias de 14à 30 de janeiro De 2022,onde o período das 

inscrições ocorrerá entre os dias 01 a 12 de janeiro de 2022, na sede do IBRES/Brazlândia. 

Contará com a participação de 80 atletas, divididos em 5 categorias A, B, C, D, E). 

Os jogos acontecerão entre os dias de 14 à 30 de janeiro De 2022, nas quadras de 

tênis ao lado do ginásio poliesportivo e no complexo esportivo do lago, no períododas 08hs 

às 17hs de sexta adomingo.QUADRA DE TÊNIS  VEREDINHA BRAZLÂNDIA-DF 

QUADRA DE TENIS PRAÇA DO DETRAN 

Os atletas masculino serão divididos em 05 categorias com 16 atletas cada, sendo a 

primeira rodada com 08 jogos em cada categoria, a segunda rodada (quartas de finais) com 

04jogos em cada categoria, a terceira rodada (semifinais) com 02 jogos e a quarta rodada 

(final) com 01 jogo,contabilizando15 jogos em cada categoria,num total de 75 jogos. 

A premiação contará com troféus para os finalistas e uma raquete de tênis para o 

campeão e campeã de  cada categoria. 

O torneio será realizado na quadra de Tênis em Brazlândia ao Lado do espelho 

d’água,distribuídos da seguinte forma: jogos de Chave de Simples, sendo eliminatória 

simples. Os ganhadores de cada rodada avançam para a rodada seguinte até que seja 

determinado o campeão. 

Os jogos de simples serão jogados em melhor de três sets, todos com tie-break. Os 

jogos de duplas serão jogados em melhor de três sets, sendo o terceiro set disputado no 

formato de Match tie-break (até 10 pontos). 

Segue o anexo 5 a tabela: 1ºCIRCUITO DE TÊNIS DE BRAZLÂNDIA 

 

2.7.8 – COPA DE FUTSAL FUTBRAZ /IBRES 

 

A Modalidade FUTSAL acontecerá do dia 14/01/2022 a 30/01/2022 ,os jogos 

acontecerão no BALNEARIO VEREDINHA BRAZLANDIA  e QD 04 SETOR TRADICIONAL 

ORLA DO LAGO, nos horários das 08:00 as 18:00hs de sexta à,domingo conforme tabela 

que seguirá anexada ao processo.Sendo disputadas as categorias: 
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Masculino Sub17,sub 20 e Adulto Masculino série A-1 e A-2 e o Adulto Feminino. 

Cada categoria com oito equipes  e com as disputas discriminadas por categoria. 

Adulto Masculino série A-1 

As oito equipes jogarão entre si, classificando para a segunda fase as quatro melhores 

equipes classificadas. Onde essas quatro jogarão entre si na segunda fase e classificando as 

duas melhores equipes para a grande final. 

Adulto Masculino série A-2 

As oito equipes jogarão entre si na primeira fase, classificando as quatro melhores 

classificadas para a segunda fase. Na segunda fase jogarão a equipe primeira colocada 

contra a quarta melhor colocada e a segunda melhor colocada contra a segunda melhor 

colocada e asduasequipes vencedoras desses confrontos jogarão a grande final da 

categoria. 

Masculino Sub-20 

As oito equipes na primeira fase jogarão entre si classificando as quatro melhores 

colocadas para a segunda fase. Na segunda fase as quatro equipes classificadas jogarão 

entre si classificando as duas melhores olocadas para a grande final. 

Adulto Feminino 

As oito equipes na primeira fase jogarão entre si classificando as quatro melhores 

colocadas para a segunda fase. Na segunda fase as quatro equipes classificadas jogarão 

entre si classificando as duas melhores colocadas para a grande final. 

Masculino Sub-17 

As oito equipes na primeira fase jogarão entre si classificando as quatro melhores 

colocadas para a segunda fase. Na segunda fase as quatro equipes classificadas jogarão 

entre si classificando as duas melhores colocadas para a grande final. 

 

As inscrições serão até o dia 14 de dezembro de 2021 sendo que cada categoria terá 

somente 08 equipes. Às 20 horas do dia 16 de dezembro de 2021 na sede do IBRES 

Brazlândia ocorrerá o congresso técnico com todas as equipes participantes para divulgação 

das regras da competição e sorteio dos confrontos. 

 

Será entregue à Secretaria de Esportes a tabela efetiva de programação dos jogos 

com horários e locais dos jogos. Envolverá jovens das comunidades, com participação de 8 

equipes por categoria sendo que cada equipe poderá inscrever 15 atletas, conforme abaixo 

relacionado  

 

Premiação 1º e 2º de cada categoria, troféus e medalhas e um jogo de uniforme para 

astrês melhores equipes por categoria participantes da competição. 

 

Como foi citado acima a competição envolverá cerca de 640 jovens e adultos entre 

organizadores, colaboradores, técnicos, auxiliares e atletas com a participação de 40 
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(quarenta equipes). 

Segue o anexo 6 a tabela: COPA DE FUTSAL FUTBRAZ / IBRES. 

 

 

2.7.9 –TORNEIO DE FUTVOLEI  FUTEBRAZ / IBRES 

 

Na Cidade Satélite de Brazlândia-DF, o futevôlei é tratado como um grande celeiro de 

revelações de atletas e de pessoas de boa índole, personalidades que fizeram parte de 

escolinhas de futevôlei no passado e hoje são exemplos positivos para aos jovens desta 

comunidade. 

A visão do projeto é ampla e honesta onde busca além de contribuir na formação das 

crianças e adolescentes, fazer com que os mesmos tenham conhecimento mais profundo do 

esporte que, além de esporte é considerado um fato social e cultural. 

O Projeto será encarado como uma oportunidade para a difusão da modalidade e sua 

afirmação como atividade esportiva educacional e competitiva, contribuindo para o 

fortalecimento da modalidade e a renovação de atletas e o mais importante formar cidadãos 

para uma sociedade mais justa e igualitária. 

Foi-se observado que estão em extinções as escolas com este cunho social, onde a 

criança, o adolescente e ainda adulto, além da prática do esporte se socializa, se disciplina e 

aprendem a se respeitar mutuamente, integrando-se ao processo educacional proposto. 

Será realizado na praça do espelho D’água em Brazlândia SETOR 4 E  BALNEÁRIO 

VEREDINHA Devido a isso, visando afirmar a prática esportiva no contexto cultural, o 

presente projetovisa realizar uma competição nos dias 11 de fevereiro a 03 de março de 

2022 sempre as 08 horas, com quatros categorias (Iniciante, SérieC, Misto e Aberto). Com o 

formato de dupla eliminatória, as categorias Iniciante e Serie C contará com 64 duplas, 

Aberto e Misto com 48 no total de 180 jogos até a disputa do título, onde a dupla que perder 

dois jogos será eliminada na primeira fase. 

As inscrições serão feitas pelas redes sociais da competição e telefones da comissão 

organizadora, que estarão disponíveis no material de divulgação do evento. 

A organização e arbitragem ficará na responsabilidade da equipe Power Futevôlei  

Para a realização do evento será contratado: dois árbitros principais, dois árbitros de 

rede, dois mesários, quatro staff e dois coordenadores. 

Com o intuito de promover uma competição voltada a toda população de 

Brazlândia,apresentamos um evento único na história de nossa cidade! Com a participação 

de diferentes faixas etárias e ambos os sexos, o campeonato contará com 4 categorias 

distintas: Iniciante,iniciante série C, Misto e Aberto. A inscrição seguirá a seguinte ordem: 

• Iniciante: os atletas que estão iniciando no esporte e tenha menos de 40anos; 

• Iniciante Série C: atletas incitantes como nível elevado 

• Misto: duplas de atletas Homens e Mulheres 

• Aberto: Nível profissional 

 

Segue o anexo 7 a tabela: TORNEIO DE FUTVOLEI FUTEBRAZ /  IBRES. 
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2.7.10 – PASSEIO CICLISTICO / IBRES 

 

Este projeto busca estimular o uso da bicicleta, não apenas com ou meio de 

transporte, cotidiano. É possível pensar nesse meio como uma possibilidade de minimizar os 

efeitos negativos do tráfego de veículos cotidiano, bem como contribuir para melhorias no 

meio ambiente, buscando o bem estar do ser humano e experiências mais saudáveis e 

sustentáveis. 

O passeio ciclístico é uma segmentação do turismo, do esporte,do lazer,do dia a dia, 

é a atividade em que o praticante usa a bicicleta não apenas como meio de transporte, mas 

como uma companheira. 

Dessa forma,apartir de uma pesquisa de caráter lazer, são apresentadas alternativas 

que poderão ser realizadas a fim de incentivar a modalidade do passeio ciclístico, assim, a 

bicicleta se mostra uma grande aliada, já que qualquer pessoa pode utilizá-la, basta saber 

usá- la e seus custos de aquisição são baixos, porém as políticas urbanas de mobilidade 

devem incluí-la em seu setor. 

Atualmente, o quadro vem tentando se reverter, pois o governo buscou incentivá-

la,como por exemplo, com aumento da malha ciclo viária, a sociedade tem se sensibilizado, e 

também tem ocorrido a implementação de programas de órgão particulares. 

A bicicleta apresenta vantagens no dia-a-dia, e consequentemente, ocorre o mesmo 

para se realizar uma viagem, sendo favorável para o viajante, a população local e ao meio 

ambiente. A prática da atividade engloba a todos, independentemente de sexo, idade ou 

histórico esportivo, basta saber utilizar o meio de transporte. 

Cabe aqui ressaltar o quão importante é a bicicleta na vida do ser humano, 

principalmente com relação à liberdade. O desenvolvimento da habilidade em guiar uma 

bicicleta se associa a uma vitória, pois a pessoa sever livre, sente a brisa do vento em seu 

rosto e percebe a facilidade de poder andar por onde quiser. 

Assim, os objetivos deste projeto se estruturaram em discutir os benefícios envolvidos 

no uso da bicicleta como meio de transporte cotidiano, apresentar roteiros bem-sucedidos de 

ciclo turismo no âmbito regional. O IBRES a fim de verificar a possibilidade de uma 

implantação de um circuito entre Incra 6 e Brazlândia pela BR 080. 

O evento acontecerá na margem da BR 080 entre Brazlândia e Incra 6 na manhã do 

dia 30 de janeiro de 2022 das 08 horas às 12:00 horas, as inscrições poderão ser feitas por 

crianças, jovens, adultos e idosos apartir de 04 anos de idade. Durante o percurso será feita 

manutenção de bicicletas, parada para lanche e hidratação dos participantes. Ao longo do 

percurso terão paradas estratégicas sinalizadas pela equipe responsável pela organização 

do evento, distribuição de água e kit lanche e todo apoio necessário aos 

participantes. Após o termino do passeio os participantes receberão medalha de participação. 

 

Coordenação geral deexecuçãodoprojeto 
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Para execução do projeto, como recursos humanos, serão necessários: 

• Dois auxiliares de coordenação-técnica de 30 horas, que serão responsáveis por 

mantero público interno e externo informado das atividades esportivas e auxiliar nas 

atividades administrativas, organizar e atualizar fichários e d emais arquivos,sob a 

supervisão dos diretores e coordenadores, realiza divulgação  as atividades do realizadas no 

projeto nas mídias sociais(Facebook,Instagram,Twitter,Site,etc.). 

• Um diretor executivo responsável por resolver e tomar decisõe simportantes, gerenciar 

as operações gerais do projeto e atuar como ponto central entre o operacional e o 

administrativo. 

• Um diretor financeiro responsável pelo monitoramento e controle financeiro do projeto de 

acordo com o cronograma de desembolso e prestação de contas. 

• Um coordenador geral responsável por coordenar todos os aspectos do projeto em todas 

as suas etapas para que ele se efetive conforme o planejado. Ele desenvolverá e 

acompanhará o planejamento, a divulgação, a execução e entrega dos produtos de 

todas as etapas do projeto. 

Quanto ao pagamento dos recursos humanos, serão contratados via 

Microempreendedor Individual–MEI mediante emissão de nota fiscal. 

 

2.8.1 GradeHoráriadosNúcleo Equipe deRH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 

BENEFÍCIOS EIMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 

 

➢ Fortalecimento do vínculo entre os participantes; 
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➢ Incentivar a prática esportiva entre as diversas faixas etárias; 

➢ Garantir à comunidade da cidade de Brazlândia,uma experiência esportiva 

organizada, como um meio de transformação social, de lazer. 

2.10 CROQUIDO EVENTO 

 

Espelho D’água Brazlândia Escola Futebol Clube Brazlândia Ginásio Poliesportivo 

 

SedeIBRESBrazlândia QuadradeTênis Ginásio CobertoSesc 

 

   
 

Arena 

 

2.11CONTRA PARTIDA 

 

EM CONTRA PARTIDA O IBRES IRÁ FORNECER PARA O PROJETO A 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE: 

• Assessoria jurídica visa assegurar as contratações e procedimentos necessários 

realizados pela instituição para o devido cumprimento do evento, objetivando atender todas 

as normas contratuais jurídicas, resguardando e dando maior segurança jurídica ao instituto 
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para a devida realização do evento, bem como, assegura a instituição juridicamente e 

administrativamente contra qualquer eventualidade advinda de contratações/prestação de 

serviços do evento realizado. 

• Assessoria contábil, o profissional irá fazer a contabilidade fiscal das notas de todo 

projeto, folhas de pagamento e elaboração do relatório de prestação de contas período de 

contratação. 

Também como contrapartida, o IBRES se compromete em desenvolver atividades 

informativas através de palestras com os seguintes temas: Estatuto do idoso e sua 

importância nos dias atuais, Impacto da atividade física e do comportamento sedentário na 

saúde populacional, Atividade física adaptada para pessoas com deficiência e Inclusão social. 

Em cada 1 dos 4 meses de execução será oferecida uma palestra no Balneário Veredinha - 

Brazlândia, com divulgação prévia no site e nas redes sociais do IBRES e com datas e 

horários estratégicos para possibilitar o alcance do maior público possível. Como dizia 

Rubem Alves, “ensinar é um exercício de imortalidade”,logo,ensinar possu ifim em si 

mesmo,sendo assim, fica com o legado aos beneficiários, o conhecimento compartilhado por 

meio das palestras promovidas pelo IBRES. Assim que definido as datas para a elaboração 

do cronograma de atividades a Secretária de Esporte e Lazer do Distrito Federal será 

informada por meio de ofício atraves do endereço eletrônico oficial. 

 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

Cronograma de Execução 

Programação ValorR$ 
Duração 

Início Término 

Equipe de arbitragem 99.385,00 30/12/2021 30/04/2022 

Premiação 24.118,54 30/12/2021 30/04/2022 

Aquisição de Material e Serviços 411.782,84 30/12/2021 30/04/2022 

Recursos Humanos 37.271,44 30/12/2021 30/04/2022 

Alimentação 177.439,20 30/12/2021 30/04/2022 

 

4. DESEMBOLSO DA ENTIDADE:  PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES 

 

O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão 

realizados.Cabe à entidade realizar a gestão das suas contratações visando à correta 

aplicação de recursos públicos. 

Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 

meses) é necessário que o pagamento das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: 

pagamento de arbitragem por jogo; locação de equipamento por evento). A aquisição de 

materiais que visam o desenvolvimento pleno do objeto (material esportivo, lanche, uniforme, 

etc.) deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação real do quantitativo a ser 

adquirido. 

Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no 

que compete a contratação de Recursos Humanos a Entidade Declarara te rciência do 
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disposto no 

Parágrafo 3º e 4º do art. 30 da Portaria 98/2020,a saber: 

 

§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades 

finalísticas da OSC definidas no §1º,devem ser executadas pessoalmente 

pela entidade, em caráter “intuitu personae” da relação jurídica, sendo 

vedada à sub contratação nesses casos, exceto para serviços acessórios e 

complementares. 

§ 2º Considera-se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses 

deduração. 

 

Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 

13/12/2016,o qual regulamenta a aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo38, 

estabelece: 

 

Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante 

transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e os 

pagamentos serão realizados por crédito na conta bancária dos 

fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto bancário ou cheque 

nominal. 

§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em 

espécie,limitado a R$1.000,00 por operação,quando configurada 

peculiaridade relativa ao objeto da parceria ou ao território de determinada 

atividade ou projeto, desde que: 

I –Haja essa previsão no planode trabalho aprovado;ou 

II – Seja conferida autorização em decisão motivada do administrador 

público,apartir de solicitação formal da organização da sociedade civil. 

 

Marcar as opções abaixo: 

 

(X)Dou ciência do acima informado 

(X) Não haverá pagamento em espécie 

() Haverá pagamento em espécie.Sendo as despesas a seguir: 

 

 

4.1 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE 

 

CronogramadeDesembolso 

Meta 
Etapa/

Fase Especificação Mês 
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META

1 

 

SERVIÇO DE ARBITRAGEM 

1.1 
COPA DE FUTSAL DA INDEPENDENCIA 

BRAZLANDIA/ IBRES 
DEZEMBRO 2021 

1.2 
2ºFESTIVAL DEVERÃO MUNDOFUT DE 

FUTEVÔLEI/IBRES 
DEZEMBRO 2021 

1.3 
2ºFESTIVAL DE VERÃO MUNDOFUT 

SKATEBRAZ 
DEZEMBRO 2021 

1.4 

CAMPEONATO  BRASILIENSE DE 

CANOAGEM  E PARACANOAGEM DE 

VELOCIDADE 200 MT E 5.000 MT 

DEZEMBRO 2021 

1.5 1ºCIRCUITO DE TÊNIS DE BRAZLÂNDIA DEZEMBRO 2021 

1.6 COPA DE FUTSALFUTBRAZ/IBRES DEZEMBRO 2021 

1.7 
TORNEIO DE FUTVOLEI FUTEBRAZ 

/IBRES 

 

DEZEMBRO 2021 

 

 

 

 

 

 

META2 

 

 

 

 

 

 

META

2 

 

PREMIAÇÃO 

2.1 
COPA BRAZLÂNDIA DE FUTSAL/ 

IBRES 
DEZEMBRO 2021 

2.2 
TORNEIO DE FUTVOLEI 

FUTEBRAZ/IBRES 
DEZEMBRO 2021 

2.3 
2ºFESTIVAL DE VERÃO MUNDOFUT DE 

FUTEVÔLEI/IBRES 
DEZEMBRO 2021 

2.4 1ºCIRCUITO DE TÊNIS DE BRAZLÂNDIA DEZEMBRO 2021 

2.5 
2º FESTIVAL DE VERÃO MUNDO FUT 

SKATE BRAZ 
DEZEMBRO 2021 

2.6 PASSEIO CICLISTICO DEZEMBRO 2021 

2.7 
COPA FUTSAL DA INDEPÊNDENCIA 

BRAZLÂNDIA/ IBRES- 
DEZEMBRO 2021 

2.8 
CAMPEONATO  BRASILIENSE DE 

CANOAGEM  E PARACANOAGEM DE 

VELOCIDADE 200 MT E 5.000 MT 

DEZEMBRO 2021 
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META

3 

 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL  E 

SERVIÇOS 

3.1 
TORNEIO DE FUTVOLEI 

FUTEBRAZ/IBRES 
DEZEMBRO 2021 

3.2 
2ºFESTIVAL DE VERÃOMUNDOFUT DE 

FUTEVÔLEI/IBRES 
DEZEMBRO 2021 

3.3 
COPA DE FUTSAL BRAZLÂNDIA/ 

IBRES 
DEZEMBRO 2021 

3.4 
ESCOLA DE FUTEBOL CLUBEBRAZLANDIA 

/IBRES 
DEZEMBRO 2021 

3.5 PASSEIOCICLISTICO DEZEMBRO 2021 

3.6 
COPA FUTSAL DA INDEPÊNDENCIA 

BRAZLÂNDIA/ IBRES- 
DEZEMBRO 2021 

3.7 ESCOLINHA DE JIUJITSU/IBRES DEZEMBRO 2021 

3.8 1ºCIRCUITO DE TÊNIS DE BRAZLÂNDIA DEZEMBRO 2021 

 

META3 
3.9 CAMPEONATO  BRASILIENSE DE 

CANOAGEM  E PARACANOAGEM DE 

VELOCIDADE 200 MT E 5.000 MT 

DEZEMBRO 2021 

3.10 COORDENAÇÃO GERAL DOS PROJETOS DEZEMBRO 2021 

 

 

 

 

Meta

4 

 

RECURSOS HUMANOS 

4.1 COORDENAÇÃO GERAL E DIRETOR 

DO PROJETO 
DEZEMBRO 2021 

 

 

 

Meta

5 

 

ALIMENTAÇÃO 

5.1 
ESCOLA DE FUTEBOL CLUBE BRAZLANDIA 

/IBRES 
DEZEMBRO 2021 

5.2 ESCOLINHA DEJIU JITSU/ IBRES DEZEMBRO 2021 

5.3 
COPA FUTSAL DA INDEPÊNDENCIA 

BRAZLÂNDIA/IBRES- 
DEZEMBRO 2021 

5.3 
CAMPEONATO  BRASILIENSE DE 

CANOAGEM  E PARACANOAGEM DE 
DEZEMBRO 2021 
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VELOCIDADE 200 MT E 5.000 MT 

5.4 PASSEIO CICLISTICO DEZEMBRO 2021 



InstitutoBombeiros 

DeResponsabilidadeSocial 
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5. PLANILHA DE MATERIAIS / SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DERECEITA DIVERSA) 

 

 

 

 

Descrição

Detalhada 

 

 

 

Unid. 

 

 

 

Quant. 

 

 

Valor 

Unitário 

 

 

Valor

Total 

 

 

Fonte de 

Custeio 

 

 

(O item 

contratadoirágerarr

eceita?Indicarvalor

) 

 

(Se o item contratado 

gerar receita indicar o 

item em que o recurso 

será utilizado) 

Álcool gel. Litros 06 O IBRES atesta que o material utilizado para realização dos protocolos 

contarão combate a covid-19 será inteiramente custeado pela OSC. 

Para os itens aqui relacionados, não teremos custos,uma vez que já temos os 

mesmos em estoque. 

Esse material será distribuído para cada mesário nos locais dos jogos. 

Álcool Liquido70% Litros 06 

Termômetro

Digital 
Unid. 04 

SaboneteLiquido Litros 06 

Mascara 

descartável 
Unid. 200 

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO 

DE FOMENTO 
Sem custos 

 

 

O IBRES atesta que até o presente momento,contará apenas com os recursos do termo de fomento. 

Visto que o Ibresjá tem em estoque estes produtos.
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5.1 PlanilhaTermodeFomento 

 

 

Segue em anexo em excel conforme conversado com o Matheus 
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META ETA

PA 

ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL DAS 

METAS 

 1.1 COPAFUTSALDAINDEPENDÊNCIA R$22.200,000  

 

 

 

 

 

 

R$103.760,00 

 BRAZLÂNDIA/IBRES 

META1 
1.2 2°FESTIVAL DE VERÃO MUNDO FUT 

DE 

FUTEVÔLEI 

R$13.500,00 

CONTRATAÇÃO DE 
1.3 2°FESTIVAL DE VERÃO MUNDO 

FUTSKATE 

BRAZ 

R$4.600,00 

SERVIÇOS DE 1.4 CAMPEONATO  BRASILIENSE DE 

CANOAGEM  E PARACANOAGEM DE 

VELOCIDADE 200 MT E 5.000 MT 

R$5.200,00 

ARBITRAGEM  

1.5 1°CIRCUITO DE TÊNIS DE 

BRAZLÂNDIA 

R$13.125,00 

 1.6 COPA FUTSAL FUTEBRAZ–IBRES R$31.635,00 

 1.7 TORNEIO DE FUTVOLEI FUTEBRA-

IBRES 

R$ 13.500,00 

 

 

 

META 2 

 

2.1 COPA BRAZLÂNDIA DE FUTSAL–

IBRES 

R$4.269,00  

 

 

 

 

R$24.255,04 

2.2 TORNEIO DE FUTVOLEI FUTEBRAZ-

IBRES 

R$2.700,00 

2.3 2ºFESTIVAL DE VERÃO MUNDO FUT 

DE 

R$1.620,00 
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PREMIAÇÃO FUTEVÔLEI 

2.4 IºCIRCUITO DE TÊNIS DE 

BRAZLÂNDIA. 

R$8.246,00 

2.5 2ºFESTIVAL DE VERÃO MUNDO 

FUT SKATEBRAZ 
R$1.440,00 

2.6 PASSEIO CISCLISTICO/IBRES R$2.730,00 
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 2.7 COPADAINDEPENDÊNCIA

FUTSAL 

BRAZLÂNDIA/IBRES 

R$2.594,84  

2.8 CAMPEONATO  BRASILIENSE DE 

CANOAGEM  E PARACANOAGEM 

DE VELOCIDADE 200 MT E 5.000 MT 

R$655,20 

 

 

 

 

 

 

 

META 3 

MATERIAIS E SERVIÇOS 

3.1 TORNEIO DE FUTVOLEI FUTEBRAZ-

IBRES 

R$32.975,20  

 

 

 

 

 

 

 

 

R$407.398,76 

3.2 2ºFESTIVAL DE VERÃO MUNDO FUT 

DE 

FUTEVÔLEI 

R$36.122,24 

3.3 COPA BRAZLÂNDIA DE FUTSAL-

IBRES 

R$33.719,54 

3.4 ESCOLA DE FUTEBOL CLUBE 

BRAZLANDIA/IBR

ES 

R$124.989,14 

3.5 PASSEIO CICLÍSTICO/IBRES R$13.523,50 

3.6 COPA DE  FUTSAL DA 

INDEPENDENCIA 

BRAZLANDIA-IBRES 

R$37.304,93 

3.7 ESCOLADEJIU-JITSU/IBRES R$82.287,20 

3.8 1ºCIRCUITO DE TENIS DE 

BRAZLANDIA 

R$16.230,00 

3.9 CAMPEONATO  BRASILIENSE DE 

CANOAGEM  E PARACANOAGEM DE 

VELOCIDADE 200 MT E 5.000 MT 

R$10.241,01 
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3.1

0 

COORDENAÇÃO GERAL DOS 

PROJETOS 

R$20.000,00 

META 4 

RECURSOS HUMANOS 

 

 

4.1 

 

 

CORRDENAÇÃO GERAL E DIRETOR 

DO PROJETO 

 

 

R$37.271,44 

 

 

R$37.271,44 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

META 5 

 

ALIMENTAÇÃO-

TRASNSPORTE 

E 

COMPETIÇÕES 

5.1 
ESCOLA DE 

FUTEBOL CLUBE 

BRAZLÂNDIA/ IBRES 

R$112.608,00  

 

 

 

 

 

 

R$176.521,20 

5.2 ESCOLA  DE JIU JITSU /IBRES R$44.064,00 

5.3 
COPA DE FUTSAL DA 

INDEPENDENCIA BRAZLANDIA-IBRES 

R$11.750,40 

 

5.4 
CAMPEONATO  BRASILIENSE DE 

CANOAGEM  E PARACANOAGEM DE 

VELOCIDADE 200 MT E 5.000 MT 

R$5.038,80 

5.5 PASSEIO CISCLISTICO 
R$3.978,00 

VALORTOTAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO R$749.206,44 
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EUGÊNIOCESARNOGUEIRA

PRESIDENTEDO IBRES 

 

 

 

6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

A divulgação será feita através de Mídias Sociais da através do facebook do IBRES e Site: www.ibres.org.br com fotos que serão 

tiradas, com Banner a ser produzido por este termo de fomento e que serão colocados nos locais onde acontecerão as 

competições,durante todo período de realização. 

 

 

7. Previsão de Receitas PREVISÃO DE RECEITAS  

QTD. Nome Receitas  

 

1 Emenda Parlamentar do Deputado Iolando Almeida de Souza R$750,000,00 

Total do Valor doTermo de Fomento R$749.206,44 

 

 

 

http://www.ibres.org.br/

