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VISÃO

VALORES
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O INSTITUTO

Incentivar e promover a responsabilidade socioambiental, 
pedagógica, esportiva e inclusiva alinhado ao envolvimento do 
voluntariado, professores, gestores e instituições públicas, com foco 
em servir com excelência o cidadão, por meio de ações positivas a 
favor do desenvolvimento pleno dos vulneráveis e somar esforços 
para preparar crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e 
pessoas com deficiência, a fim de potencializar a transformação da 
pessoa para vida.

Ser uma organização social sustentável com forte credibilidade 
nacional e internacional, gerando transformações sociais e 
inovadoras nas áreas de saúde, pesquisa, esporte e educação, 
respeitando a diversidade, com foco no cidadão, ajudando a 
desenvolver programas comunitários que fomentem a educação e a 
equidade social em todos os meios.

Amor, respeito, perseverança, resiliência, responsabilidade, ética, 
equidade, fraternidade, paz e solidariedade.



ORGANOGRAMA

Cap III - Art 19º - Estatuto Social

Presidência

Vice-Presidência

Diretor de Secretaria

Diretoria Financeira

Diretoria Executiva

ASSEMBLÉIA GERAL

Diretoria de Patrimônio

Conselho Fiscal
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DIRETORIA EXECUTIVA

EUGÊNIO CESAR NOGUEIRA
Presidente

ITALO CORTES RESENDE
Vice-Presidente

VANDER DE SOUSA VARELA
Diretor de Secretaria

CONSELHO FISCAL

IDEVAN MARCOS DE OLIVEIRA
JAMES LOURES
VALTER GOMES DA SILVA

GESTÃO E CONSELHO FISCAL
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AÇÕES SOCIAISAÇÕES SOCIAIS

Em meio à maior crise social vivida atualmente em 
virtude da pandemia do Covid-19 que ainda está 
presente em nossas vidas, O IBRES vem trabalhando de 
forma contínua em parceria com outras Instituições e 
Órgãos Governamentais levando o esporte, o alimento 
e a dignidade às comunidades carentes em todas as 
regiões administrativas do DF.

Muitas das nossas ações tiveram que passar por 
adaptações em virtude do Decreto nº 40.520 do 
Governo do Distrito Federal. Passamos a adotar 
medidas de prevenção e distaciamento social mas sem 
paralisar as arrecadações de alimentos, roupas e 
brinquedos, uma vez que diante dessa situação, muitas 
famílias que já estavam em situação de vulnerabilidade, 
ficarm ainda mais isoladas da ajuda humanitária.

Continuamente o IBRES formou parcerias que tornaram 
possível manter os programas ativos, mesmo diante da 
crise que ainda assola o mundo.

Foto: Instituto Reciclando Sons - IRS. Um dos parceiros do IBRES
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AÇÕES SOCIAIS

O grupo Unidos Contra a Fome e Frio da 
cidade de Brazlândia tem sido um dos 
parceiros do IBRES que mantêm ativo 
projetos socioassistenciais com ações de 
forma contínua na arrecadação de materias 
de higiene, alimentos e roupas.

A distribuição desse material arrecadado, é 
feita com base em cadastro previamente 
realizado pelos voluntários do programa 
social.

São realizadas campanhas todos os anos 
para beneficiar família de baixa renda que 
moram também nas regiões próximas à 
cidade incluindo a área rural.

O grupo Unidos contra a Fome e Frio
é da cidade de Brazlândia é
parceiro do IBRES.

Movimento
SOLIDÁRIO

SUA CONTRIBUIÇÃO VAI
FAZER A DIFERENÇA!

Que tal ajudar ao próximo?
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O projeto CESTAS VERDES em parceria com o 
Instituto Reciclando Sons e o Grupo Unidos Contra a 
Fome e o Frio, distribuíram mais de 900 kilos de 
alimentos não perecíveis advindos do Programa de 
Aquisição de Alimentos - PAA do Governo do Distrito 
Federal.

As cestas verdes ajudam na oferta de frutas e 
verduras como complemento da alimentação diária 
que as famílias de baixa renda atendidas pelo 
programa, necessitam todos os dias.

Em 2020 no total, somam aproximadamente 80 
famílias beneficiando um público de 500 pessoas 
em cada distribuição realizada ao longo do ano.

AÇÕES SOCIAIS

7Eugenio Cesar - Presidente do IBRES

Fotos: Equipe Unidos Contra Fome e Frio
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AÇÕES SOCIAIS
A Pátria Voluntária e a Villa Samaritana, em 
parceria com o IBRES têm promovido ações sociais 
junto às famílias de baixa renda por meio de 
transformação comunitária, conscientizando-as 
sobre os cuidados de higienização e proteção ao 
COVID-19 com a distribuição de mais de 20 mil 
sabonetes.
COVID-19 com a distribuição de mais de 20 mil 
sabonetes.
COVID-19 com a distribuição de mais de 20 mil COVID-19 com a distribuição de mais de 20 mil 

Instituto
Ossi

10º BPMDF
POLÍCIA
MILITAR

Instituto
integridade

lar dos
velhinhos

CONFEDERAÇÃO
BRASILIENSE

DE CANOAGEM
CETEFECOVID-19 com a distribuição de mais de 20 mil COVID-19 com a distribuição de mais de 20 mil 

Instituto
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O IBRES juntamente com seus parceiros 
como a Villa Samaritana, continuaram 
realizando multirões com atendimentos 
médicos de várias especialidades, somando 
mais de 200 atendimentos.

Em conjunto com a administração regional 
de Sobradinho, a população de rua local foi 
acolhida durante o período de chuva 
distribuindo mais de 400 cestas básicas, 
além de marmitas e refeições prontas.

Foram distribuídas também, mais de 5 mil 
máscaras em parceria com a LIGA DO BEM 
do Senado Federal.

Na educação, o projeto no contra turno 
escolar, apoia a escola local, promovendo o 
desenvolvimento das crianças com métodos 
lúdicos, esporte e lazer.

AÇÕES SOCIAIS

desenvolvimento das crianças com métodos desenvolvimento das crianças com métodos 
lúdicos, esporte e lazer.lúdicos, esporte e lazer.

Fotos: Villa Samaritana

9



Fotos: Agência Brasília - GDF

Foi publicado no DODF o Acordo de 
Cooperação Técnica entre o Instituto 
Bombeiros de Responsabilidade Social e a 
Secretaria de Estado de Saúde para 
promover a ampliação da coleta de leite 
humano e o aumento do número de 
receptores no Distrito Federal.

Com a efetivação dessa parceria, a 
quantidade de pessoas atendidas em todo o
DF. De acordo com o site rblh.fiocruz.br 
foram atendidas mais de 120.000 crianças 
e realizadas quase 30 mil visitas só no ano 
de 2020 com mais de 5 mil doadoras ativas.

Esses números indicam que parcerias como 
essa sempre trazem benefício para a 
população, por isso o IBRES parabeniza 
toda equipe envolvida no Projeto. O DF 
agradece de coração e conta com a doação 
continuada.

SAÚDE
Banco de Leite Humano

O CBMDF realiza a coleta de leite humano.

Secretaria
de Saúde

Rede de Banco de
Leite Humano do DF

DF

10



INCLUSÃO SOCIAL
Assessoramento em Rede - APAE-DF
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Fundada em 20 de agosto de 1964, A APAE/DF é uma 
organização não governamental e sem fins lucrativos que 
atende jovens, adultos e idosos com deficiências 
intelectual e múltipla das diversas regiões administrativas 
do Distrito Federal. Promove ações de educação 
profissional, inclusão no trabalho, atendimentos 
Sócio-ocupacional e atividades acadêmicas, de arte, 
esporte, cultura e lazer.  A instituição beneficia cerca de 
460 aprendizes anualmente em suas unidades de 
Brasília, Guará, Ceilândia e Sobradinho, além de 
acompanhar outros 310 jovens recém-inseridos no 
mundo do trabalho – que ainda precisam de amparo até 
sua perfeita integração como profissionais.

A parceria com o IBRES atua com o assessoramento em 
Rede de projetos que envolvam atividades com a 
participação de docentes, servidores, discentes e 
técnicos nas áreas de conhecimento específico, 
atendendo jovens, adultos e idosos com deficiência 
intelectual e múltipla das diversas Regiões Administrativas 
do Distrito Federal, promovendo ações de educação 
profissional e inclusão no mundo do trabalho.

Fotos: APAE-DF Oficinas / Debora Pires-DF Sports
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ESPORTE
Fomento nº 24/2019 - Sec. Esportes
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Secretaria de
Esporte e Lazer

Em 2019, o IBRES assinou o Termo de Fomento nº 
24/2019 da Secretaria de Esporte e Lazer do 
Distrito Federal para a realização de 
Campeonatos de Futebol Amador de Base e 
Adultos que de acordo com o Plano de Trabalho 
disponível no SEI sob nº 29396093, envolveu 
diretamente um público de aproximadamente 
20 mil pessoas abrangendo populares e 
frequentadores dos  campos de várzea 
alcançando socialmente mais de 100 mil 
pessoas.

Fotos: Eventos realizados durante o Campeonato.

A realização dos Campeonatos de Futebol de 
Base e Adultos objetivou o desenvolvimento de 
atividades e apoio a projetos de esporte, 
educação, lazer, inclusão social, visando o 
atingimento de um Legado Social no DF. O viés 
principal deste Projeto foi a concepção de que o 
esporte e as atividades de lazer desempenhem 
papel positivo sobre a socialização de crianças,  
jovens e adultos.

O esporte é um canal de socialização, 
integralização e inclusão social, sendo 
considerado um pilar na formação de cidadãos 
de bem, proporcionando disciplina e atuação 
em coletivo, onde desperta o senso de 
coletividade e as pessoas atingidas com esse 
projeto poderão disseminar em suas 
comunidades os ensinamentos coletivos, bem 
como proporcionar uma melhor convivência. O 
futebol é atividade esportiva mais conhecida no 
mundo e uma das mais praticadas, seja num 
estádio ou numa simples viela de bairro.

O Fomento foi realizado entre os meses
de outubro/2019 e março/2020.



ESPORTE
A Taça das Satélites do Distrito Federal ano 2021, foi 
realizada nas Regiões Administrativas de 
Samambaia, Cruzeiro, Sobradinho I e II, Recanto das 
Emas, Guará e Planaltina em uma competição que 
aconteceu pela primeira vez no Distrito Federal, e 
será sem dúvida é uma das mais tradicionais 
competições de futebol amador do Distrito Federal.

Nesta edição contou com a participação de 64 
(sessenta e quatro) equipes, divididas em quatro 
categorias Sub 12, Sub 14, Sub 16 e Sub 18 com 124 
jogos.

A realização da Taça das Satélites 2021, é 
promoção da cidadania, ajudando as comunidades 
em vulnerabilidade social e também 
proporcionando entretenimento. O projeto afasta 
crianças e jovens do mundo da criminalidade, uma 
vez que, o IBRES, juntamente com a LECAB - LIGA 
ESPORTIVA DAS CATEGORIAS DE BASE DE BRASILIA, 
parceiros que atuam nas comunidades criando uma 
relação de disciplina e dedicação ao esporte, 
mesmo que sua modalidade seja amadora, dá aos 
praticantes a oportunidade de sonhar com um dia 
melhor e promissor.

Foram mais de 1400 pessoas beneficiadas 
diretamente e mais de 1200 de forma indireta. O 
evento contou com a participação de 
aproximadamente 15 mil pessoas entre atletas e 
equipe técnica propiciando desenvolvimento social 
e lúdico nas relações entre os praticantes e a 
comunidade oferecendo serviços de arbitragem às 
Ligas de Futebol Amador participantes.

Secretaria de Estado
de Esporte e Lazer GDF

É tempo de ação.
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Fomento nº 13/2021 - Sec. Esportes



A Copa IBRES da Amizade - Série 2021, reuniu em 
torno de 20 equipes de times de futebol de várias 
regiões administrativas para o torneio que teve sua 
final no Estádio de Futebol Abadião em Ceilândia-DF  
em outubro de 2021.

Com a parceria da Secretaria de Esporte e Lazer do 
Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros Militar do 
Distrito Federal e da Polícia Militar do Distrito 
Federal, a Copa IBRES foi um sucesso reunindo mais 
de mil pessoas durante os jogos.

ESPORTE

Secretaria de Estado
de Esporte e Lazer GDF

É tempo de ação.
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Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Federal
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Copa IBRES da Amizade Série 2021



O IBRES em parceria com a Secretaria de Estado de 
Esporte e Lazer do DF, está executando projeto 
pedagógico voltado para o desporto educacional, 
de participação e rendimento, nos Centros 
Olímpicos e Paralímpicos localizados em diversas 
Regiões Administrativas do Distrito Federal.

Os Termos de Colaboração assinados com a 
Secretaria de Esportes para a execução do projeto, 
atendem inicialmente às comunidades do Gama, 
Santa Maria, Planaltina, Estrutural, Brazlândia e 
Recanto das Emas que são atendidas por 
profissionais capacitados na realização de diversas 
atividades esportivas e de alto rendimento.

ESPORTES
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Foto: Agência Brasília - GDF

Fotos: Professores dos Centros Olímpicos
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CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS
Processo nº 00220-00002691/2020-71 (Brazlândia, Recanto das Emas e Estrutural)
Processo nº 00220-00002024/2020-98 (Gama, Santa Maria e Planaltina)



A Copa IBRES da Amizade - Série 2021, reuniu em torno de 20 equipes 
de times de futebol de várias regiões administrativas para o torneio 
que teve sua final no Estádio de Futebol Abadião em Ceilândia-DF  em 
outubro de 2021.

Com a parceria da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, e 
apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e da Polícia 
Militar do Distrito Federal, a Copa IBRES foi um sucesso reunindo mais 
de mil pessoas durante os jogos.

ESPORTE
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Copa IBRES da Amizade Série 2021

Secretaria de Estado
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Associação de Centro de Treinamento de Educação 
Física Especial, denominada CETEFE, foi fundada 
pelo Professor Dr. Ulisses de Araújo, no dia 20 de 
fevereiro de 1990, na cidade de Brasília-DF, com 
objetivo de promover assistência gratuita, continua 
e planejada às pessoas com deficiência, cuidadores 
e seu núcleo familiar, sendo constituída de natureza 
de assistência social, sem fins lucrativos, com 
reconhecimento Público Federal / Distrital de 
Utilidade Pública e Assistência Social.

ESPORTES

Fotos: cetefe.org
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Cooperação Técnica Centro de Treinamento
de Educação Física Especial - CETEFE

A parceria entre o IBRES e o CETEFE busca promover ações de 
inclusão da pessoa com deficiência em seus programas 
sociais  com ações pautadas em avaliação funcional, 
consultoria, supervisão, cursos, treinamento, orientação 
técnica, entre outras ações de punho social na promoção da 
inclusão das pessoas com deficiências.



O IBRES por meio do Processo nº 00053-00091035/2018-16, possuí vínculo de parceria com o Corpo 
de Bombeiros Militar do Distrito Federal, para o fomento e a execução das atividades de interesse 
público voltadas ou vinculadas a serviços de assessoramento, apoio, e execução de atividades de 
assistência social em programas de lazer, esportes, educacionais, ambiental, projetos, ou  benefícios 
socioassistenciais e ações sociais, desenvolvidos junto a Assessoria de Projetos  Sociais do CBMDF 
conforme objetivos e formalidades estatutárias do IBRES, a ser executado no território do Distrito 
Federal nos ambientes físicos postos a disposição do CBMDF e do IBRES. 

CBMDF
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Acordo de Cooperação

Foto: SubTen N. Santos CECOM / CBMDF

Fotos: Agência Brasília - GDF



Atendendo ao que preceitua a Lei 9.615/98, o IBRES 
possuí a Certificação 18 e 18-A da Secretaria 
Especial do Esporte do Ministério da Cidadania.

Esse documento comprova o cumprimento dos 
artigos 18 e 18A da Lei nº 9.615, de 24 de março de 
1998, mais conhecida como Lei Pelé apresentando 
assim os requisitos necessários que as entidades 
esportivas devem cumprir para serem beneficiadas 
com recursos públicos federais e para terem direito 
a isenções fiscais da Lei de Incentivo ao Esporte.

ESPORTES

19

Certificação 18 e 18-A Secretaria Especial do Esporte



LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
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Projetos de Desporto Educacional - Lei 11.438/06

Projeto Canoagem e Paracanoagem BRES Projeto Escolinhas de Futebol IBRES



A Lei de Incentivo ao Esporte – Lei 
11.438/2006 da Secretaria Especial do 
Esporte, permite que empresas e pessoas 
físicas invistam parte do que pagariam de 
Imposto de Renda em projetos esportivos 
aprovados pela Secretaria Especial do 
Esporte do Ministério da Cidadania. As 
empresas podem investir até 1% desse 
valor e as pessoas físicas, até 6% do 
imposto devido.

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
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Projetos de Desporto Educacional - Lei 11.438/06

Projeto Juventude Pro Lago



Segundo definição das Nações Unidas, 
"voluntário é o jovem ou o adulto que, devido a 
seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, 
dedica parte do seu tempo, sem remuneração 
alguma, a diversas formas de atividades, 
organizadas ou não, de bem estar social, ou 
outros campos..."

O IBRES conta hoje com a ajuda de muitos 
voluntários que se  dedicam em seus projetos 
onde a profissão de cada um é colocada em 
prática nas ações realizadas. Esses voluntários 
dedicam seus conhecimentos como médicos, 
pintores, arquitetos, pedreiros, marceneiros, 
professores de educação física, matemática, 
português e  inglês, além de outros profissionais.

Uma ajuda que merece 
reconhecimento e 
respeito, sempre!
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