P E R G U N TA S F R E Q U E N T E S

O QUE É O INSTITUTO
ESPERANÇA DO AMANHÃ?

•

O Instituto Esperança do Amanhã é uma associação de direito privado, constituída por tempo indeterminado,
sem fins econômicos, de caráter organizacional, cultural, esportivo, recreativo e educacional, sem cunho político
ou partidário, com a finalidade de atender a todos que a ela se dirigirem, independente de classe social,
nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa.

•

O Instituto Esperança do Amanhã observa os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
economicidade e da eficiência para executar suas atividades.

•

O Instituto Esperança do Amanhã é a favor do Pacto pelo Esporte, uma iniciativa voluntária entre empresas
patrocinadoras do esporte nacional, que define regras e mecanismos nas relações entre investidores e entidades
esportivas. O objetivo é fornecer ferramentas de autorregulamentação que definam boas práticas em
governança, integridade e transparência, para a efetivação dos patrocínios feitos pelas empresas às entidades.

•

O Instituto Esperança do Amanhã realiza eventos tanto na esfera federal quanto na estadual, através das
respectivas Leis de Incentivo ao Esporte e convênios, além de realizar ações através do voluntariado, cedendo
mão de obra qualificada para torneios, aulas e atividades esportivas e culturais que beneficiam a população.

QUAL O

PROPÓSITO DA ENTIDADE?

•

Promover o desenvolvimento do esporte no Brasil, por meio de parcerias sérias, transformando assim a vida dos
cidadãos, bem como aproximando a todos de um estilo de vida mais saudável, colaborando efetivamente para o
crescimento do esporte nacional.

•

Promoção e incentivo ao esporte em seus vários segmentos e modalidades seja no esporte de participação,
educacional, social ou rendimento.

•

Desenvolver projetos para viabilizar uma qualidade de vida melhor para a população.

•

Contribuir para o surgimento de novos talentos do esporte nacional, bem como possibilitar que os mesmos
compitam em território nacional, ajudando na diminuição de custos de deslocamento destes atletas e formando
uma base forte ao esporte nacional

•

Realizar projetos esportivos que possam ser praticados pelo maior número possível de pessoas
independentemente de condições físicas, sociais ou financeiras.

QUAIS OS PRINCIPAIS EVENTOS
DA ENTIDADE?

•

Circuito Feminino Future de Tênis- Um dos maiores circuitos de tênis da América Latina, tendo recebido nestes
anos tenistas de 45 países e de renome no circuito mundial, sendo realizado pelo Instituto Esperança do Amanhã
desde 2014.

•

Torneio Internacional Masculino de Tênis- Projeto está no sexto ano de realização. Os principais tenistas
brasileiros, e vários jogadores que hoje se destacam no ranking mundial, já marcaram presença nas edições deste
importante torneio do calendário mundial de eventos da Federação Internacional de Tênis

•

Torneio Internacional de Tênis Feminino- Projeto está no sexto ano de realização. As principais tenistas
brasileiras, e várias jogadoras que hoje se destacam no ranking mundial, já marcaram presença nas edições deste
importante torneio do calendário mundial de eventos da Federação Internacional de Tênis

•

Urban Walk- Projeto está na segunda edição. O Urban Walk é um projeto participativo que incentiva a caminhada
e um estilo de vida mais saudável. Na 1° edição foram 8.665 participantes.

COMO ENTRO EM CONTATO COM A
ENTIDADE?

A entidade atende preferencialmente pelo e-mail contato@esperancadoamanha.com.br
Qualquer tipo de atendimento presencial precisa de agendamento prévio, com solicitação por e -mail ou através
dos telefones 11- 941720819 ou 11- 20224344
O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira (exceto feriados) das 10h00 as 16h00

COMO POSSO SER CONTRATADO
OU PRESTAR SERVIÇOS NOS
EVENTOS DO INSTITUTO
ESPERANÇA DO AMANHÃ?

Estamos disponíveis, a qualquer tempo, para receber portifólios e currículos para prestação de serviços em nossos
eventos
Este contato deve ser feito diretamente pelo e-mail contato@esperancadoamanha.com.br

