
	
	
	
	
	
	
	

                                               
 

ATIVIDADES DO INSTITUTO CESAR CIELO -2019 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O relatório de gestão 2019  se propõe a apresentar as atividades  

realizadas pela equipe do  Instituto Cesar Cielo (ICC). Os obstáculos são 

imensos, porém a cada conquista nos sentimos mais motivados para não 

desistir e buscar cada vez mais a excelência nos trabalhos desenvolvidos. O 

ICC tem como missão, garantir o acesso da sociedade brasileira a modalidade 

natação, segunda modalidade mais praticada no Brasil atualmente, por meio de 

projetos educacionais e  sustentáveis, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento educacional, esportivo, e a valorização do indivíduo e o bem-

estar físico, mental e social. 

 
INTRODUÇÃO  

 

O Instituto Cesar Cielo, conta atualmente com 3 projetos aprovados pela 

LIE, e aptos a captação, um no eixo educacional, um no eixo rendimento e 

outro no eixo participação. 

 

PROJETOS DE NATAÇÃO- EIXO EDUCACIONAL 

 

A modalidade desenvolvida neste eixo são destinadas a prática 

esportiva não competitiva, voltado aprendizado da modalidade natação. 



	
	
	
	
	
	
	

 

Projeto Novos Cielos - Núcleos de Base (NB) 

Local de Execução: Valinhos – São Paulo 

 

O Projeto Novos Cielos –núcleos de base (NB), projeto de continuidade 

que esta indo para segundo terceiro ano, foi aprovado pelo Ministério e 

conseguiu captar 100% do valor com a CCR AUTOBAN, para iniciarmos 2020. 

O Instituto Cesar Cielo (ICC) oferece piscina – parceria com Prefeitura 

Municipal de Esportes de Valinhos, profissionais capacitados para desenvolver 

as aulas de natação, uniforme para toda os alunos e  equipe técnica. 

O apoio da equipe administrativa garante o bom andamento técnico do 

projeto no atendimento de exigências legais, como relatórios e prestação de 

contas visando a transparência (gestor, assistência técnica ao projeto, jurídica, 

de imprensa e contábil). Atividades de interação entre nadadores de todas as 

categorias, professores pais e familiares também são  realizadas, como a datas 

comemorativas. 

 

PROJETOS DE NATAÇÃO- EIXO RENDIMENTO 

 
A modalidade desenvolvida neste eixo são destinadas a prática 

esportiva competitiva, voltado para o aprendizado da modalidade natação. 

 

Projeto Novos Cielos - Rendimento 

Local de Execução: Itajaí- SC 

 

O Projeto Novos Cielos –Rendimento -  projeto de continuidade que esta 

indo para quinto o ano, foi aprovado pelo Ministério e conseguiu captar o 

percentual do valor autorizado para iniciar, com SPORTV, MATTOS FILHO 

ADV, SABEMI SEGURADORA, HTH, GUARANY, RENNER para iniciarmos 

2020. O Instituto Cesar Cielo (ICC) oferece piscina – parceria com Prefeitura 



	
	
	
	
	
	
	

Municipal de Itajaí – Sc, profissionais capacitados para desenvolver as aulas de 

natação, uniforme para toda os alunos e  equipe técnica e as competições no 

Estado de Santa Catarina para todas as categorias. 

O apoio da equipe administrativa garante o bom andamento técnico do 

projeto no atendimento de exigências legais, como relatórios e prestação de 

contas visando a transparência (gestor, assistência técnica ao projeto, jurídica, 

de imprensa e contábil). Atividades de interação entre nadadores de todas as 

categorias, professores pais e familiares também são  realizadas, como a datas 

comemorativas. 

 

PROJETOS DE NATAÇÃO- EIXO PARTICIPATIVO 

 

Projeto de Programa de Clínicas de Natação de Base 

Local de Execução- Itajaí e outra cidade a definir. 

 

O Projeto Programa de Clínicas de Natação de Base,  projeto de 

participação, irá acontecer pela primeira vez,  foi aprovado pelo Ministério e 

conseguiu captar 40% do valor com a MATTOS FILHOS ADV, para iniciarmos 

2020. O projeto ainda se encontra apto a captação de recursos. 

O Instituto Cesar Cielo (ICC) oferece piscina – parceria com as 

Prefeituras Municipais de Esportes das cidades escolhidas, profissionais 

capacitados para desenvolver as aulas de natação, uniforme para toda os 

alunos e  equipe técnica e a participação do atleta Olímpico Cesar Cielo. 

O apoio da equipe administrativa garante o bom andamento técnico do 

projeto no atendimento de exigências legais, como relatórios e prestação de 

contas visando a transparência (gestor, assistência técnica ao projeto, jurídica, 

de imprensa e contábil). Atividades de interação entre nadadores de todas as 

categorias, professores pais e familiares também são  realizadas, como a datas 

comemorativas. 

 



	
	
	
	
	
	
	

“O esporte é dedicação, organização e cada um que veste a camisa é 

embaixador do Instituto. Espero o comportamento de campeões na piscina, se 

dedicando ao esporte, e fora dela, tirando boas notas na escola, sendo 

pessoas honestas, íntegras, fazendo o certo quando ninguém está vendo – o 

certo é certo o tempo inteiro. Se vai sair um campeão olímpico ou mundial não 

sei. Mas pode ser uma oportunidade. Não conheço nenhum projeto de natação 

tão forte como o nosso, que pense no atleta, na parte de competição, de 

treinamento e escola. Espero que a gente faça um grande trabalho, que saiam 

grandes nadadores, estudantes e representem o Instituto com orgulho.” 

Cesar Cielo. 

 

ATIVIDADES EXTRAS DO INSTITUTO CESAR CIELO 

 

 
 
SÃO PAULO RESTAURANTE WEEK 

 
A São Paulo Restaurant Week foi convidada pelo Governo do Estado de 

São Paulo a estar no calendário do mês da Gastronomia. Outubro/2019 será 

permeado por diversas ações movimentando ainda mais os restaurantes e 

trazendo ampla divulgação e reconhecimento pelo mercado. Nessa próxima 

edição de São Paulo, faremos parceria com o Instituto Cesar Cielo, teremos o 

apoio do Governo de São Paulo e vamos compor o calendário do SP 

Gastronomia, que é um programa criado pelo próprio governo para movimentar 

o mercado gastronômico e o Turismo. 

 



	
	
	
	
	
	
	

Entre os principais desafios previstos para 2020 encontra-se o 

desenvolvimento do esporte de alto rendimento, de ações de inclusão social e 

incentivo à prática esportiva, qualidade de vida e desenvolvimento humano,  

cabe destacar que no momento o país se depara no início de novo cenário e 

necessita de adequações ou mudanças para poder desenvolver seu potencial. 

Vamos dar o nosso melhor para podermos continuar oferecendo 

oportunidades de vida para nossas crianças e adolescentes por meio do 

esporte. 

 

 

 

Instituto Cesar Cielo 

Santa Bárbara D’Oeste, dezembro 2019 

 


