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RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDOO  OOBBJJEETTOO  

Objetivo do Projeto  

O projeto tem como objetivo desenvolver o treinamento de alto rendimento e a participação 
em competições estaduais, nacionais e internacionais para a equipe de ginastas da AGIR - 
Associação de Ginástica Rítmica. 

 
O projeto se destina ao treinamento de alto rendimento de quatro categorias da Equipe de 
Ginástica Rítmica do Clube AGIR, Pré-Infantil, ginastas com faixa etária entre 07 e 10 anos, 
Infantil com ginastas com faixa etária entre 11 e 12 anos, Juvenil com ginastas com faixa 
etária entre 13 a 15 anos e Adulto com ginastas com idade acima de 15 anos. 
 
Por se tratar de desporto de rendimento, pretende-se desenvolver ao máximo a 

performance físico/técnica das ginastas e com isso obter resultados satisfatórios e de alto 
nível competitivo em campeonatos estaduais, nacionais e internacionais, nas modalidades de 
conjunto, individual e individual por equipe; e ao final de cada campeonato avaliar o 
desempenho e mensurar resultados detalhados nas metas qualitativas e quantitativas. 
 
Metas Qualitativas: 

 
 
 
Metas Quantitativas: 
 

 

Resultados quantitativos 2018 e as metas alcançadas 
 
Campeonato Sul – Americano – 22 a 29 de Outubro / Melgar – Colômbia  
 

Brasil – Campeão por equipe - Categorias AC2, AC3, AC4 e Senior 
Bárbara Domingos –  Sênior: Campeã Geral  

Campeã Aparelhos: Bola, Arco, Maças e Fita 
Mariana Pinto – AC4: Campeã Aparelho Bola 
Isadora Oliveira – AC3: Vice-Campeã Geral, Vice Campeã Aparelho Corda 
Lana Yanaga – AC2: Vice Campeã Mãos Livres 
Conjunto AC2 – Campeão Conjunto 5 Bolas e Campeão Conjunto Mãos Livres 
 
Campeonato Brasileiro Adulto – 12 a 15 de julho/ Curitiba-PR 

Equipe Vice-Campeã  

Bárbara Domingos – Vice-Campeã Brasileira Individual Geral, Campeã Aparelho Arco 

Vice-campeã Aparelhos Bola, Maças e Fita 
 
Campeonato Brasileiro Infantil - 12 a 15 de julho/ Curitiba-PR 

Equipe Campeã  

Gabryela Rocha – 3º Lugar Individual Geral  

Isadora de Oliveira – Campeã Mãos Livres, Campeã Aparelho Corda, 3º Lugar Aparelho 

Maças 

Kauane Souza - 3º Lugar N2 Aparelho Maças 

 

Campeonato Brasileiro Pré Infantil - 29 de outubro a 02 de novembro Lauro de 

Freitas - BA 

Equipe Campeã  
Letícia Silva – Campeã Aparelho Bola, 3º Lugar Aparelho Corda e 3º Lugar Mãos Livres 
Lana Yanaga – Vice-Campeã Mãos Livres 
 
Campeonato Brasileiro Juvenil - 29 de outubro a 02 de novembro Lauro de Freitas - 

BA 

Terceiro Lugar por Equipe  
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Campeonato Paranaense Adulto – 15 a 17 de junho – Londrina / PR 
 Equipe Campeã  
 Bárbara Domingos: Campeã Individual Geral, Campeã Aparelhos: Bola, Maças e Fita 
 Camila Rossi: 3° lugar Aparelho Fita 

 
Campeonato Paranaense Infantil – 15 a 17 de junho – Londrina / PR 
3º Lugar por Equipe  

Isadora de Oliveira – Vice Campeã Individual Geral, Vice Campeã Aparelhos Maças e Mãos 

Livres 

Gabryela Rocha - Campeão Aparelho Bola 

 

Campeonato Paranaense Juvenil – 31 de agosto a 02 de setembro – São José dos 

Pinhais / PR 

 3° lugar por Equipe  
 

Campeonato Paranaense Pré-Infantil - 31 de agosto a 02 de setembro – São José 
dos Pinhais / PR 
Campeão por Equipe 
Letícia Silva -  Vice Campeã Individual Geral, Vice Campeã Mãos Livres 

Lana Yanaga - 3º Lugar Individual Geral, Vice Campeã Aparelho Corda 

Caroline Pereira – Campeã Aparelho Corda, Vice Campeã Aparelho Bola 
 
Torneio Regional Sul Categoria Infantil – 22 a 26 de agosto Florianópolis/SC 

Isabelle Marciniack – 3º Lugar Mãos Livres 4º Lugar Individual Geral                             

Classificada para o Torneio Nacional 

 

Torneio Nacional Infantil – 17 a 21 de outubro - São Bernardo do Campo / SP 
Isabelle Marciniack – 3º Lugar Individual Geral, 3º Lugar Aparelho Maças                           

 

Campeonato Paranaense de Conjuntos – 11 e 12 de Outubro – Arapongas / PR 

Conjunto Pré-Infantil Vice Campeão Geral   
Conjunto Juvenil – Vice Campeão Aparelhos Corda e Maças 
 

Campeonato Paranaense de Estreantes - 30 de Nov e 01 de Dez - São José dos 
Pinhais / PR 

Conjunto Pré Infantil - Vice Campeão Geral  
 
Campeonato Brasileiro de Conjuntos – 21 a 25 de Novembro – Aracaju / SE 

Conjunto Pré-Infantil Vice Campeão       
 
 

Público beneficiado direta e indiretamente 

 
Categorias das Equipes de Ginástica Rítmica: - Pré-Infantil ginastas com faixa etária entre 07 
e 10 anos, Infantil com ginastas com faixa etária entre 11 e 12 anos, Juvenil com ginastas 

com faixa etária entre 13 a 15 anos e Adulto com ginastas com idade acima de 15 anos. 
 
 
Atividades desenvolvidas conforme Plano de Trabalho 
 
Devido a captação de recursos ter sido abaixo do esperado para a execução do Projeto Clube 
AGIR Ano 9 (20% do valor do projeto), priorizamos ações que consideramos fundamentais 

para sua continuidade, cumprindo assim as metas qualitativas e quantitativas as quais nos 
propusemos, beneficiando diretamente as ginastas através dos treinamentos em local com 
uma estrutura adequada, e com a qualidade técnica dos profissionais que já vem atuando 
desde projetos anteriores.  
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1. Despesas Administrativas:  
Renovação de recursos humanos (atividade fim), e encargos sociais.  

     
 
Condições de Acessibilidade 
 
A Universidade Positivo, tem todo um preparo em relação a acessibilidade de portadores de 
necessidades especiais e idosos, proporcionando todas as condições necessárias para o 

acesso a cada local / departamento da Universidade. Em todo campus Universitário existem 
banheiros adaptados, piso tátil direcional, rampas de acesso, portas amplas de entrada, 
placas de localização e sinalização. 
  
 
  
PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS 

 
Pontos Positivos: 
 
- A Lei do Incentivo ao Esporte proporciona maior credibilidade às empresas patrocinadoras e 
seriedade ao projeto viabilizando sua concretização;  
- Com o incentivo e fomento ao esporte, é possível melhorar o desempenho e nível técnico 
das ginastas, além de possibilitar a contratação de equipe técnica competente, formada por 

profissionais das mais variadas áreas (técnicas formadas em educação física, preparador 
físico, psicóloga, professora de ballet, etc.) capacitados e comprometidos com a continuidade 
do projeto; 
- Participamos dos Campeonatos Estaduais e Nacionais, obtendo ranking para participar de 
Campeonatos Internacionais; 
- A marca/chancela do Ministério do Esporte traz credibilidade e respeito, perante a 

comunidade esportiva; 
- A aquisição de uniforme e agasalhos esportivos padroniza a equipe do Clube AGIR (atletas 
e equipe técnica) divulgando a marca e a identidade dos patrocinadores. Além disso, torna 

conhecida a política pública pensada para o esporte no país através da marca M.E. presente 
nas peças. 
 
- Através da Lei de Incentivo e Fomento ao Esporte nos é possível promover a divulgação e 

democratização da Ginástica Rítmica, um esporte pouco difundido e menos acessível que 
outras modalidades.  
 
 
Pontos Negativos: 
 
- A demora na aprovação dos projetos causa alterações nas ações previstas pelo projeto 

original refletindo nas etapas e o/ou necessidades que o proponente tenha que cumprir, tais 
como: prestações de contas, remanejamento, captação de recursos, etc. 
 
- A morosidade na resposta e/ou retorno para as cotações feitas junto aos fornecedores de 
serviços e produtos resulta da falta de interesse das empresas em atender demandas 
originadas através de licitações; 

 
- Restrição por parte de hotéis e/ou agências de viagem ao pagamento feito através de 
cheques (a solução encontrada foi a de antecipar o depósito para que a compensação ocorra 
antes do embarque e check-in dos passageiros/hospedes); 
- Cidades pequenas de interior não têm número suficiente de hotéis com condições de 
participar das licitações. 
 

 
CONCLUSÃO 
 
Sabemos que desde a aprovação da Lei de Incentivo ao Esporte, e a cada ano, o número de 
projetos enviados para aprovação tem aumentado significativamente, decorrência da 
profissionalização do setor, contudo, essa demanda tem gerado atrasos no processo de 
aprovação dos projetos refletindo diretamente na execução no ano seguinte. Também 
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sabemos que o surgimento e aplicação da Lei de Incentivo ao Esporte foi um grande passo 
dado pelo M.E., acreditamos que a otimização dos processos, sistemas e mecanismos de 

trabalho possam vir a agilizar o tramite desses projetos beneficiando todos os envolvidos.  
 A falta de conhecimento e informação das empresas quanto ao benefício do incentivo fiscal 
da LIE dificulta a captação de recursos, porém após o primeiro patrocínio e conhecimento 
dos resultados do projeto as empresas são estimuladas à renovação do patrocínio, por isso 
informar resultados obtidos, prestar contas de maneira pontual e clara é essencial por parte 
do proponente/Clube. Além disso, mais Campanhas do M.E. sobre os benefícios para as 

empresas que patrocinam projetos esportivos via Lei de Incentivo ao Esporte e que 
esclareçam as dúvidas de empresários, profissionais do marketing e contadores poderiam a 
médio prazo trazer resultados significativos para o esporte no país e o maior beneficiado será 
a sociedade civil.  
 
Quanto aos fornecedores de serviços e produtos, observamos que a falta de interesse em 
participar dessas tomadas de preços acabam atrasando e/ou alterando o andamento do 

processo administrativo, além disso, as exigências para licitações podem sofrer mudanças 
quando há qualquer alteração de calendário oficial (datas e locais), comuns em competições 
esportivas pelos mais variados motivos.  
 
O impacto social de projetos esportivos, como o nosso, em comunidades carentes, bairros 
periféricos, cidades e/ou nas capitais brasileiras que atendam crianças e jovens pode ser 
mensurado através da diminuição da evasão escolar; interação e envolvimento das famílias 

com o esporte através do filho (a) atleta; qualidade de vida através de hábitos mais 
saudáveis e melhoria da auto estima do jovem.  
 
Projetos como o nosso promovem o esporte, melhoram o rendimento dos atletas, descobrem 
e desenvolvem talentos, agregando valores como: disciplina, responsabilidade, 
comprometimento e trabalho em equipe, tão necessários à formação do ser humano e 

desenvolvimento da sociedade. 
 
 

 
 
 
 

 
Curitiba, 26 de fevereiro de 2017. 
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Associação de Ginástica Rítmica - AGIR  
 Márcia Naves 
 Presidente 

 

 
 

 


