
 

 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – Março/2017 

 

ANO I  NOV OS C IELOS/SANTA BÁRBARA D’OE STE  

LEI  PAU LISTA DE  INCENTIVO  A O ESPORTE -  LPIE  0043/2016 

 
O Novos Cielos de Santa Bárbara D’Oeste (SP) é um projeto do Instituto Cesar Cielo (ICC), que 

foi criado em 2010 pelo campeão olímpico e mundial Cesar Cielo. É desenvolvido através da Lei 

Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE), do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com o 

clube União Agrícola Barbarense e os patrocinadores Pirelli, Comgás, Usina Furlan e HTH. 

 

O Novos Cielos tem por objetivo promover a inclusão, a construção coletiva, a diversidade e a 

autonomia de crianças e jovens por meio da natação. 

 

O único campeão olímpico da natação brasileira, dono de três medalhas olímpicas, de 16 

medalhas ganhas em Mundiais, recordista mundial dos 50 m e dos 100 m livre, Cesar Cielo 

definiu como sonho levar o primeiro núcleo do Novos Cielos para sua cidade natal, que é Santa 

Bárbara D’Oeste, onde começou a nadar, ainda menino. Foi dessa cidade que saiu o único 

campeão olímpico da natação brasileira. 

 

O núcleo de Santa Bárbara é o segundo do Estado de São Paulo. O outro grupo do Novos Cielos 

está no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, na capital. É uma parceria com a 

Prefeitura de São Paulo e aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal. 

 

“Daqui pode não sair um campeão 

olímpico, mas espero poder ajudar da 

melhor forma possível, seja com uma bolsa 

no colégio ou em uma faculdade... Se no 

passo a passo chegarmos a ter alguém que 

vá para uma Olimpíada a gente vai para 

cima, mas o principal é auxiliar no rumo da 

vida deles.”  

Cesar Cielo                                                                                                                                                  



 

 
 

“Tem sido bacana deixar essa 

parte que eu sempre tive, a 

vontade de mudar as coisas 

também fora da água, para a 

molecada aqui e a molecada lá do 

Centro Olímpico. Eu acompanho 

os projetos e tento explicar para 

eles o tempo todo que nadar 

rápido não é só ter técnica boa, é 

ser inteligente, organizado… Tem 

sido bacana trabalhar com a molecada, controlar o currículo escolar deles, ensinar o que eles 

podem fazer para ter uma vida melhor, ensinar o que é ter uma vida de campeão!” 

Cesar Cielo 

H I STÓRIA  
 

O Instituto Cesar Cielo foi criado com o objetivo de incentivar e aprimorar a prática da natação 

no País, dando oportunidade de desenvolvimento a novos talentos. Para isso, seus fundadores, 

o nadador Cesar Cielo Filho, e seus pais, Flávia e Cesar Cielo, contam com a experiência, 

acumulada por anos, na formação do único campeão olímpico da natação no Brasil. O Novos 

Cielos, programa do Instituto, aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte, do Ministério dos 

Esportes, atua com o núcleo do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), da 

Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de São Paulo, pelo segundo ano consecutivo. 

Em 2016, também teve seu projeto aprovado pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE) e 

deu início a mais um núcleo, em parceria com o União Agrícola Barbarense, em Santa Bárbara 

D’Oeste. 

O Novos Cielos foi idealizado para apoiar talentos da natação, com treinamento para crianças 

e jovens de 7 a 18 anos e participação em competições, a partir de parcerias com pólos de 

vocação formadora, como o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), da Prefeitura 

de São Paulo, e o União Agrícola Barbarense, em Santa Barbara D’Oeste (SP). 

ATIV IDADE S ANO I  –  NÚ CLE O SA NTA  BÁ RBA RA  
 

A Comissão Técnica e Administrativa 

é formada por Alessandro Serrato, 

coordenador administrativo do 

projeto, Kaká Correia, da área 

financeira e administrativa, Ísis de 

Oliveira Petri, estagiária, Reginaldo 

Alessandro Lopes, coordenador do 

núcleo, Fernando Henrique de Souza, 

assistente-técnico, e Felipe de Lima 

Varoli, socorrista. O coordenador do 

Novos Cielos/Santa Bárbara D’Oeste 

é Alessandro Serrato.  

 



 

 
 

DESE NV OLVIME NTO TÉC NI C O  
 

O destaque do primeiro ano do Novos Cielos/Santa Bárbara D’Oeste é para a grande evolução 

técnica das crianças de todas as turmas. 

 

- 62 alunos, turmas de Iniciação, Aprendizado I, Aprendizado II e Avançado - Divisão das 

turmas visou a atender o perfil de cada criança e grupo. 

 

- Iniciação – Turmas passaram a ter independência e autonomia na piscina.  
“Foi positivo o envolvimento dos profissionais que conversaram e encontraram caminhos 
para ajustar todas as coisas com o grupo de Iniciação, que era o maior desafio. Hoje, vemos 
essas crianças na piscina à vontade e seguras em relação as atividades passadas.” 
Prof. Reginaldo de Oliveira, coordenador do Novos Cielos/Santa Bárbara D’Oeste 
 

- Aprendizado I, II e Avançado – Aprimoramento das técnicas dos nados, com a aplicação de 

educativos e fundamentos.  

- Aprendizado II e Avançado – Aperfeiçoamento dos estilos crawl e costas e introdução dos 

quatro estilos de nados. 

“Inserimos as técnicas, explicando porque trabalhar com educativos, fundamentos. Os 
profissionais tiveram a paciência necessária para que todos absorvessem bem. Os grupos do 
Aprendizado II e Avançado tiveram evolução surpreendente. Quando chegaram sabiam 
nadar crawl e costas e hoje nadam os quatro estilos.” 
Reginaldo de Oliveira 
 
- Reformulação de turmas e acréscimo de dia de treinos por mérito dos atletas. 

- Dedicação dos profissionais – Correções constantes na água e na borda da piscina. 

“Só assim, para ter um trabalho de sucesso... São orientações muito importantes. Está 
valendo a pena devido ao que as crianças têm apresentado com a gente aqui na piscina.” 
Reginaldo de Oliveira 
 

D IVU LGAÇÃ O  
 

Com o objetivo de dar transparência às suas atividades, bem como divulgar entidades e 

empresas que optam por investir no Brasil pelo esporte, a partir de ferramentas criadas por 

instâncias governamentais, o ICC mantém canais oficiais de comunicação (site e facebook), 

utiliza canais de parceiros, promove eventos, participa de atividades culturais e produz 

conteúdo destinado a mídia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

- Evento – Apresentação do núcleo para autoridades, pais, patrocinadores e imprensa e 

distribuição de uniformes; comemoração ao Dia das Crianças 

Em evento para pais, professores, alunos, autoridades da cidade, patrocinadores e imprensa, 

realizado na Semana das Crianças (10/2016) teve Cesar Cielo cercado pelas crianças e fãs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

- Recreação – Brincadeiras para marcar fim do ano – Cabo de Guerra, Surfista equilibrista etc 

 

 

Atividade Cultural - Visita ao MAM, em São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Instituto Cesar Cielo - https://www.facebook.com/institutocesarcielo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/institutocesarcielo/


 

 
 

- Site Instituto Cesar Cielo - http://www.institutocesarcielo.com.br 

 

Cesar Cielo fala para as crianças em Santa Bárbara 

http://www.institutocesarcielo.com.br/index.php/cesar-cielo-manda-recado-para-novos-

cielos-de-santa-barbara-facam-o-certo-quando-ninguem-esta-vendo/ 

 

- Mídias de patrocinadores/parceiros 

https://www.hth.com.br/blog/index.php/posts-recentes/hth-patrocina-o-projeto-do-atleta-

cesar-cielo/ 
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- Na Mídia 

 

SporTV 
http://globotv.globo.com/sportv/sportvnews/v/cesar-cielo-quebra-o-silencio-e-fala-sobre-seu-futuro-

nas-piscinas/5373526/ 
 

Band/Band Esportes 

https://www.youtube.com/watch?v=ufZfSnl4elM&feature=youtu.be 

 

O Liberal  

http://liberal.com.br/esporte/natacao/cesar-cielo-apresenta-projeto-em-santa-barbara-

453501/ 

 

Todo Dia 

http://local.tododia.uol.com.br/_conteudo/2016/10/esportes/122262-cielo-cogita-retorno-e-

diz-ja-estou-com-saudades.php 
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Vavel 

https://www.vavel.com/br/mais-esportes/706826-em-sua-cidade-natal-cesar-cielo-apresenta-

novo-polo-de-projeto-social-para-valorizar-natacao.html 
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