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O Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social (IBRES) é uma orga-
nização sem  �ns  econômicos,  criada  com  o  intuito  de  promover  o  
desenvolvimento  Humano, buscando  realizar  práticas  de  parcerias  
com  outras  Organizações  e  Entidades  Públicas,  para  a  sustentabili-
dade  de  projetos  e  negócios  esportivos  e/ou culturais, de modo a 
extrair as potencialidades das áreas, proporcionando uma  maior  
gama  de  entretenimento  à  sociedade  menos  favorecida  do  Distrito  
Federal.



Missão Visão e Valores

Nossa Missão é incentivar e promover mudanças nos setores sociais e econômi-
cos capacitando e comprometendo o maior número possível de pessoas
voluntárias, com consciência social por meio de ações positivas a favor
dos menos favorecidos.

Temos como visão ser uma OSCIP com forte credibilidade nacional e internacio-
nal, por gerar transformações sociais, respeitando o próximo e ajudando a desen-
volver programas comunitários que fomentem a educação e a igualdade social 
em todos os meios.

Como valores, o amor ao próximo, dignidade para todos, fraternidade, perseve-
rança em um futuro melhor e solidariedade sempre.



Programas de Prevenção a
Acidentes Domésticos

O IBRES realizou palestras e o�cinas 
com idosos do Setor “P” Sul de Cei-
lândia onde mostrou a necessidade 
de prevenção quanto a acidentes 
domésticos.

Muitos idosos sofrem constante-
mente com problemas de quedas e 
possíveis fraturas que muitas vezes 
são difíceis de serem curadas em 
virtude da idade avançada.

Reunimos pro�ssionais de Primeiros 
Socorros e Saúde do Corpo de Bom-
beiros para orientar os idosos sobre 
o que é necessário fazer para evitar 
acidentes em casa.

Reunimos vários funcionários do SESC que receberam orientações 
sobre Proteção da Família relacionada aos possíveis acidentes 
domésticos.

Os mais jovens podem e devem ser parte desse programa que ajuda 
a prevenir os acidentes domésticos, ajudando dentro da própria casa 
e até na comunidade como seus vizinhos que forem idosos. Eles 
aprenderam técnicas de Primeiros Socorros e exercícios de RCP - Res-
sucitação Cardio Pulmonar.



Problemas com maus
tratos aos idosos

Infelizmente se tornou muito comum o abuso de pessoas mal-
tratando os idosos que muitas vezes não conseguem se defen-
der.

Por esse motivo, o IBRES se fez presente junto a comunidade de 
São Sebastião para mostrar que é possível resolver esse proble-
ma que se tornou um câncer em nossas cidades.

Conscientizando a população sobre a importância da denúncia 
de maus tratos aos idosos, ajuda os órgãos responsáveis a inibir 
esse tipo de atitude, fazendo com que os números diminuam de 
forma expressiva.

Foram registrados 102 casos por dia, sendo a maioria (85,6%) cometida nas 
residências das vítimas, por �lhos (52,9%) e netos (7,8%). Já a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) diz que um em cada seis idosos é vítima de algum 
tipo de violência.

O Estatuto do Idoso, Lei 
10.741/2003, prevê como 
crime a conduta de colocar 
em risco a vida ou a saúde 
do idoso, através de condi-
ções degradantes ou priva-
ção de alimentos ou cuida-
dos indispensáveis.



Assistência para
mães e bebês carentes

O Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social 
conseguiu doações para a Associação Viver Feliz 
em Abadiânia de Goiás ajudando o Projeto Bebê 
Solidário, onde mães foram bene�ciadas e acom-
panhadas pela nossa Associação.

A entrega de berços ajudou em muito a Associa-
ção que carece de recursos para manter sua ativi-
dades em funcionamento.



Envelhecimento ativo e saudável sempre foi uma 
meta para muitos.

O IBRES iniciou com a comunidade do Pôr do Sol 
em Ceilândia, o Programa Reviver, onde foram 
doados computadores para que nossos idosos 
�quem “antenados” com a tecnologia e possam 
agregar conhecimento além do que já tem para 
dar e vender.

Realizado no Centro de Artes e Esportes Uni�ca-
dos, o IBRES reuniu os idosos do Programa Melhor 
Amigo para o lançamento.

O Pograma assiste a mais de 800 pessoas/ano com resultados 
excelentes e participação de toda a comunidade nas atividades 
realizadas.

Programa Reviver



O IBRES participou do maior evento sobre Bancos 
de Leite Humano a nível mundial com a participa-
ção da Fiocruz e Ministério da Saúde.

A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH), coor-
dena o maior conglomerado de Bancos de Leite Humano a 
nível mundial. No âmbito nacional, os compromissos assu-
midos foram reconhecidos pelo Ministério da Saúde e ma-
terializados como ação estratégica da Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde da Criança, estando organicamen-
te integrada ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A participação no Plano de Ação da Rede Brasileira de 
Bancos de Leite Humano iniciado em março de 2018 ajuda-
rá a elencar as condições necessárias para o desenvolvi-
mento de ações estratégicas para o fortalecimento das cao-
acidades cientí�ca, produtiva, tecnológica, gerencial e de 
garantia da Rede de Bancos de Leite Humano, com o propó-
sito de responder às demandas do SUS.

Banco de Leite Humano



Várias regiões administrativas contam anualmen-
te com os programas Bombeiro Mirim e Bombeiro 
Amigo no DF.

Os Programas desenvolvem atividades desportivas e de cul-
tura em geral que contibuem na mudança de comporta-
mento e na melhoria física e da saúde em geral das crianças 
e idosos participantes.

Em conjunto com o Corpo de Bombeiros, foram atendidas 
mais de 3.000 pessoas entre crianças, jovens e idosos nesses 
programas.

Foram realizados além de diversas atividades que ajudam 
no desnvolvimento físico e mental, passeios entre eles para 
o Jardim Zoológico de Brasília e Caldas Novas.

Programas Bombeiro Mirim
e Bombeiro Amigo

Atividade Cívica

Passeio dos idosos
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