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Curitiba, 11 de agosto de 2021 

 

 

REF:   Prestação de Contas Parcial 

PROJETO:   GAF - INICIAÇÃO AO ALTO RENDIMENTO NO CEGIN PR – ANO II 

PROPONENTE:  CENTRO DE EXCELÊNCIA GINÁSTICA DO PARANÁ 

PROCESSO:   58000.011245/2018-80 

 

 

 

Prezado Sr. 

 

Em cumprimento ao parágrafo segundo, do artigo 33, do Decreto 6.180/2007, estamos encaminhando 

a prestação de contas parcial do projeto “GAF - INICIAÇÃO AO ALTO RENDIMENTO NO CEGIN PR – ANO 

II”, processo 58000.011245/2018-80. 

 

Atenciosamente, 

 

 

_____________________________________________ 

CENTRO DE EXCELÊNCIA GINÁSTICA DO PARANÁ  

RONALDO FERREIRA 

PRESIDENTE 
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ANEXO I 

RELATÓRIO DE CUMPRIMETO DO OBJETO 

 

1) CONSECUÇÃO DO OBJETO 

O período compreendido entre os meses de janeiro e julho de 2021 foi desafiador para as atletas e 

técnicos, pois após um longo período de treinamento online a volta ao Ginásio foi consolidada.  

Em virtude do Centro de Excelência de Ginástica funcionar nas dependências da Superintendência 

de Esportes da Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná só nos foi permitida a volta 

de um grupo pequeno de atletas: 

 

Lindsey Layane Ziomek Boron 

Brenda de Oliveira Faria 

Ághata  Luise da Silva Emiliano 

Giovana de Oliveira C Martins 

Carolyne Mercer Winche Pedro 

Alana Luisa Rosa de Oliveira 

Andreza Gabriely de Oliveira 

Ana Luiza Pires Lima 

Julia das Neves Botega Soares 

Josiany Calixto da Silva 

Laura Cecilia de Souza Kreusch 

Natalia do Nascimento Moraes de Jesus 
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RECURSOS HUMANOS  

 

 O projeto vem ainda mantendo em seu corpo técnico importantes nomes da modalidade no país e 

no mundo, alguns integrantes das comissões técnicas das seleções brasileiras que coordenam as 

atletas que representam nosso país nos mais diversos campeonatos pelo mundo. 

Desta forma mantivemos a contratação da equipe de profissionais que já atuavam no corpo 

técnico do CEGIN. São eles: 

Técnica - Categoria Juvenil - Caroline I. Molinari 

 

Técnica - Pré Treinamento - Deise Mecer 

 

Técnica - Categoria Adulta – Iryna Il’Yashenko 

 

Supervisora de Esportes – Eliane Martins 

 

 

PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES  

 

Ao longo deste período  as atletas participaram de Estágios de Treinamento, pois algumas delas fazem 

parte da Seleção Brasileira de Ginástica Artística Feminina: 

 

- Estágio de Treinamento em Portugal  

  Caroline Mercer Winche Pedro 

 

- Estágio de Treinamento no Centro de Treinamento do COB, no Rio de Janeiro 

  - Ana Luiza Pires Lima 

 - Caroline Mercer Winche Pedro 

 - Julia das Neves Botega Soares 

 - Técnica: Iryna IlYashenko 

 

Neste período tivemos a realização do Campeonato Pan-americano Adulto, classificatório para as 

Olimpíadas de Tokyo 2020: 

- Local: Rio de Janeiro/RJ 

- De 04 a 06 de Junho de 2021 

- Resultados: 
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  BRASIL – Campeão por Equipe 

  ANA LUIZA LIMA – Campeã na prova de Solo 

JULIA SOARES – 3º LUGAR NA Trave de equilíbrio 

 

Iryna Il’Yashenko participou como técnica da equipe do Brasil. 

 

A ginasta Julia das Neves Botega Soares apresentou neste Campeonato um Elemento Novo na Trave de 

Equilíbrio, o qual foi homologado pela Federação Internacional de Ginástica – FIG, como um elemento 

de valor D e batizado coo “SOARES”. 

 

A atleta Caroline Mercer Pedro sofreu uma lesão (rompimento do Tendão de Aquiles) durante os 

treinamentos para este evento, ficando impossibilitada da participação. 

 

As demais atletas permaneceram em treinamento visando a participação nos Campeonatos  

Paranaenses e Brasileiros que serão realizados no Segundo Semestre de 2021, conforme Calendários 

da Federação Paranaense e Confederação Brasileira de Ginástica. 

 

 

DIVULGAÇÃO 

 

O projeto contou com um serviço de assessoria de imprensa, a fim de desenvolver pautas para a mídia 

e manter o projeto presente nos meios de comunicação, tanto específicos do esporte, quanto das 

grandes editorias em geral, a nível nacional. Atingimos com isso o nosso objetivo de promover as 

atividades realizadas bem como todos os apoiadores do projeto, em especial este Ministério. 

O projeto vem dando publicidade de seus resultados através de sua assessoria de imprensa com o uso 

de publicações em seu site oficial e de suas redes sociais, além de releases enviados à imprensa 

especializada, ilustrando sempre com fotos das atletas, seja em competição ou nos pódios por elas 

conquistados.  

 

Além das publicações relativas ao campeonato participado são também divulgadas quaisquer outras 

ações desenvolvidas, como o intercâmbio realizado com treinadores e atletas de outros países que 

vieram ao local do projeto trocarem experiências e conhecimentos, como os ocorridos no mês de 

julho, enriquecendo o dia-a-dia dos beneficiários do projeto. 

 

Encaminhamos as matérias veiculadas na Imprensa. 
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COMUNICAÇÃO VISUAL DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE  

 

O selo da Lei de Incentivo ao Esporte, as Logomarcas do Ministério do Esporte, do Governo Federal 

e a Bandeira Nacional foram aplicados de acordo com a Portaria nº 86, de 21 de julho de 2011, em 

conformidade com o Manual de Identidade Visual da Lei de Incentivo ao Esporte, nas seguintes 

peças:  

Peça de Divulgação Tamanho Formato das 

Logomarcas 

(indique o formato 

da logomarca que 

será utilizada de 

acordo com o 

Manual De 

Identidade Visual da 

Lei de Incentivo ao 

Esporte) 

Quantidade 

Camiseta                                                                          

COMISSÃO TÉCNICA 

P,M e G 

HORIZONTAL OU 

VERTICAL ( 

CONFORME 

MANUAL DE 

IDENTIDADE VISUAL) 

18 

Camisetas                                                                        

GINASTAS 

P,M e G 

HORIZONTAL OU 

VERTICAL ( 

CONFORME 

MANUAL DE 

IDENTIDADE VISUAL) 

108 

Collants de 

TREINAMENTO                                            

GINASTAS P,M e G 

HORIZONTAL OU 

VERTICAL ( 

CONFORME 

MANUAL DE 

IDENTIDADE VISUAL) 

46 
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BANNER 80x120cm Horizontal 1 

AGASALHO TÉCNICOS P, M e G HORIZONTAL OU 

VERTICAL ( 

CONFORME 

MANUAL DE 

IDENTIDADE VISUAL) 

 

3 

AGASALHO ATLETAS P, M e G HORIZONTAL OU 

VERTICAL ( 

CONFORME 

MANUAL DE 

IDENTIDADE VISUAL) 

 

28 

SITE, REALESES 

MÍDIAS SOCIAIS. 

DIVERSOS HORIZONTAL OU 

VERTICAL ( 

CONFORME 

MANUAL DE 

IDENTIDADE VISUAL) 

9 MESES 

 

 

Estamos encaminando em anexo as fotos dos materiais produzidos. 

 

METAS QUALITATIVAS  

 

 

 Promover estrutura adequada para treinamento de alto rendimento, nas categorias Adulta, 

Juvenil, Infantil e pré-infantil. 

 

Esta meta tem sido atendida com sucesso e como forma de comprovação encaminhamos: 

 

- Estrutura de RH relação da equipe profissional contratada. 

- Estrutura física , Fotos do ginásio de treinamento, sala para fisioterapia e massoterapia. 
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 Participar de Competições Nacionais com as ginastas do alto rendimento. 

 

Neste período não tivemos a realização de Campeonatos realizados pela Federação Paranaense e 

nem pela Confederação Brasileira de Ginástica. 

 

 Preparar Ginastas para integrar a Seleção Brasileira, nas categorias adulta, juvenil, infantil e pré-

infantil. 

 

As ginastas do CEGIN já tiveram até o momento a convovação para competir pela Seleção Brasileira na 

categoria adulta: Campeonato Pan-americano de Ginástica Artística, no período de 04 a 06 de Junho, 

no Rio de Janeiro/RJ. 

 

  

Apresentamos fotos e reportagens e resultados desta competição em anexo. 

 

 

 Conquistar resultados significativos e classificar para provas finais. 

 

- Campeonato Panamericano Adulto: 

 

- BRASIL – Campeão por Equipe com as atletas Ana Luiza Lima e Julia Soares 

 

Ana Luiza Lima – Campeã Panamericana de SOLO 

Julia Soares  - 3º lugar na Trave de Equilíbrio 

 

          

Seguem resultados oficiais,  fotos  e reportagens das ginastas durante as competições e na premiação. 

 

CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE 

 

O Centro De Excelência de Ginástica do Paraná utiliza a estrutura física cedida pela A Secretaria de 

Estado do Esporte e do Turismo (SEET) para a realização das atividades desportivas, desde a iniciação 

em Ginástica Artística, até o treinamento de suas melhores atletas. 

As ginastas de alto rendimento estão treinando neste ginásio, pois, a estrutura oferece excelentes 

condições de um treinamento de excelência. 
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O ginásio possui acesso livre para os expectadores em dias de eventos e é acessível a todos. O Local 

está apto para atender a modalidade esportiva proposta em conformidade com as regras nacionais e 

internacionais para a sua prática e contam também com todas as condições de acessibilidade aos 

portadores de necessidades especiais e pessoas idosas, conforme exigido por lei. 

 

METAS QUANTITATIVAS: 

 

 Participar com equipe mínima de 3 ginastas nas categorias, Adulto; Juvenil; infantil e Pré-infantil 

nos Campeonatos Estaduais e Nacionais. 

 

Não foram realizados Campeonatos neste período. 

 

 Classificar mínimo uma Ginasta entre as finalistas, nas provas por aparelho, em todas as 

categorias, nos Campeonatos Estaduais e Brasileiros. 

 

Não foram realizados Campeonatos neste período 

 

, 

 

, 

 Classificar duas ginastas para integrar a Seleção Brasileira, categoria Adulta. 

 

O CEGIN possui 3 ginastas que integram a Seleção Brasileira Adulta de Ginástica Artística: 

- Caroline Mercer Winche Pedro 

- Ana Luiza Pires Lima 

- Julia Soares 

 

, 

 Participar de duas competições Internacionais, classificar nas provas individuais por aparelho. 

 

- Ana Luiza Lima e Julia Soares participaram no mês de Junho do Campeonato Pan-americano 

realizado no Rio de Janeiro. 
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2) COMPROVANTE DE EXECUÇÃO 

Encontram-se em anexo a este relatório:  

 

• Material de divulgação; 

• Fotos e reportagens dos treinos e competições. 

• Lista de Beneficiadas e ficha técnica das mesmas. 

• Lista de Recursos humanos e fotos dos profissionais. 

3) EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 

RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM  

 

Mantivemos nesse projeto a contratação dos técnicos responsáveis pré-treinamento, categorias 

juvenil e adulta que já faziam parte do nosso quadro de funcionários, de acordo com os valores de 

salários e encargos aprovados. 

Desta forma  segue a composição da equipe de profissionais envolvidos no projeto: 

 

 Técnico(a)  - Pré-treinamento: Deise Mercer 

Descrição: Acompanhar individualmente as ginastas, cumprindo o planejamento para promover o 

aprimoramento  técnico  e atingirem os objetivos estabelecidos.    

Regime: CLT (art. 443). 

Forma de contratação: Prazo determinado (11 meses). 

 

 Técnico(a) - Categoria Juvenil: Caroline Inácio Molinari 

Descrição: Deverá apresentar experiência  de treinamento de alto rendimento compatível às 

exigência da categoria . Acompanhar individualmente as ginastas, cumprindo o planejamento para 

promovendo o aprimoramento  técnico para  atingirem os objetivos estabelecidos.    

Regime: CLT (art. 443). 

Forma de contratação: Prazo determinado (11 meses). 

 

 

 Técnico(a) - Categoria Adulta: Iryna Il’Yashenko 

Descrição: Acompanhar individualmente as ginastas, cumprindo o planejamento para promover o 

aprimoramento  técnico  e atingirem os objetivos estabelecidos.    

Regime: CLT (art. 443). 

Forma de contratação: Prazo determinado (11 meses). 
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ENCARGOS TRABALHISTAS 

Foram realizados os pagamentos de  todos os encargos trabalhistas incidentes nos regimes de 

contratação CLT (art. 443) e Lei n° 11.788/08 (Lei do Estágio) pertinentes ao período contratado.  

 

 

Atividade(s) Meio: 

 

RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE MEIO  

 

Mantivemos nesse projeto a contratação da  Auxiliar de serviços gerais responsável pela  limpeza do 

ginásio, escritório, sala de fisioterapia, sala de aulas de ensino formal que já fazia parte do nosso 

quadro de funcionários, de acordo com os valores de salário e encargos aprovados. 

 

 Auxiliar de serviços gerais: Andreia Dreveniak Monteiro 

Descrição: limpeza do ginásio, escritório, sala de fisioterapia, sala de aulas de ensino formal. 

Regime: CLT (art. 443). 

Forma de contratação: Prazo determinado (11 meses). 

 

SERVIÇOS DE TERCEIROS  - ATIVIDADE MEIO 

 

Assessoria Contábil  

Após a realização do proceso de tomada de preços foi contratada a Empresa CONTASUL 

CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA tem realizado os serviços de assessoria contábil ao projeto 

realizando recolhimentos dos tributos e lançamentos contábeis. 

 

Assessoria Financeira e Prestação de Contas  

Após a realização do proceso de tomada de preços foi contratada a Empresa BASE CONSULTORIA DE 

PROJETOS EIRELI tem realizado os serviços de assessoria  financeira  e prestação de contas do projeto 

com base na legislação vigente. , interlocução com o Ministério do Esporte durante o processo de 

execução.  A contratação será por meio de pessoa jurídica especializada pelo período de 4 meses. 

4) PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS 

A utilização da lei é benéfica por propiciar acesso a recursos que dificilmente estariam disponíveis 

se não houvesse algum tipo de incentivo. Utilização de verba de Marketing e doações de pessoas 

físicas e jurídicas seriam alternativas aos recursos incentivados. Durante nossas interações com as 

empresas, constatamos haver pouco apetite para estes dois mecanismos. No caso da verba de 

Marketing, esta só é utilizada para patrocínios de muita visibilidade, como por exemplo times de 
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futebol, eventos televisionados ou patrocínio de atletas que já atingiram notoriedade. Há pouco 

interesse em se patrocinar programas de treinamento integrados, cujos resultados com maior 

visibilidade acontecerão no longo prazo. 

No caso das doações, constatamos que não existe a cultura de doação de pessoas físicas no Brasil e 

as empresas as fazem de maneira muito discreta em projetos menores de cunho educacional ou 

que tenham um benefício direto na comunidade na qual atuam (por exemplo, nas cidades onde 

estão suas fábricas). Assim sendo, se não fosse por este mecanismo, dificilmente teríamos 

conseguido levantar fundos para sustentar um projeto como este. 

Em resumo, a Lei do Incentivo é um excelente instrumento que viabiliza a execução de projetos 

completos e é fundamental que os mecanismos de controle continuem a ser implementados para 

garantir o seu uso adequado. Há, obviamente, uma série de oportunidades de melhoria para tornar 

a execução mais ágil e minimizar o risco financeiro para a entidade proponente. O CEGIN coloca-se 

à disposição para contribuir para esta discussão e para qualquer outra iniciativa do Ministério do 

Esporte que vise o desenvolvimento do esporte de alto rendimento. 

 

5) CONCLUSÕES 

Submetemos este relatório à apreciação do Ministério do Esporte com a certeza que fizemos o 

possível para esclarecer e detalhar todos os pontos mais importantes sobre a execução deste projeto 

até o momento.   

O projeto tem sido executado com grande cuidado para atender a legislação vigente  e nos colocamos 

à disposição para contribuir com a análise desta prestação de contas com vistas a liberar a segunda 

parcela e dar continuidade ao projeto da forma em que fora aprovado. 

Por fim, o CENTRO DE EXCELÊNCIA GINÁSTICA DO PARANÁ agradece o apoio da Lei de Incentivo ao 

Esporte para o fortalecimento da Ginástica Artística Brasileira em nome de todas as nossas atletas.  

 

 

Curitiba, 10 de setembro de 2021 

 

 

_____________________________________________ 

CENTRO DE EXCELÊNCIA GINÁSTICA DO PARANÁ  

RONALDO FERREIRA 

PRESIDENTE 


