BRASIL VOLEI CLUBE
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
FORMAÇÃO DE EQUIPES DE BASE DE VOLEIBOL MASCULINO III
SLIE Nº 1408612-38 Processo nº 58701.002924/2014-37
À Comissão Técnica

REF.: Relatório Final de cumprimento do objeto

Vimos, por meio desta, apresentar a esta comissão o relatório final do cumprimento
de objeto referente ao Projeto de SLIE Nº 1408612-38 Processo nº nº 58701.002924/201437 com execução a partir de 07/08/2018 .
A formação das equipes de base de Voleibol Masculino Pastifício Selmi /Brasil
Vôlei Clube, com apoio advindo da Lei de Incentivo ao Esporte, fortaleceu-se e consolidou
a modalidade no município de Campinas. Para tanto, contamos com infraestrutura de
primeira qualidade como: sala de musculação, departamento médico, sala de ginástica e
local para vídeos e palestras, além de contarmos com parceiros nas diversas áreas .
Contamos com profissionais capacitados e experientes que, ao longo do ano,
transmitem seus conhecimentos aos novos valores e futuros atletas. Os profissionais que
compõem o Projeto são : Wellington L. Guerra (técnico), Prof. Rogério de Oliveira Paula
(preparadores físicos) e Cesar Dini (auxiliar-técnico). Os atletas ainda contam com apoio
dos demais profissionais que compõem a equipe do Vôlei Renata/Brasil Vôlei Clube e
utilizam toda estrutura de treinamento a equipe adulta.
No Campeonato Paulista, (tabelas e fotos anexas), nossa equipe sagrou-se 3º lugar .
Nossa equipe também terminou como vice Campeã o dos Jogos Regionais da 4º região do
Estado, representando o município de Campinas, no torneio promovido pela Secretaria de
Esporte e Juventude do Estado de São Paulo. Utilizamos como principal meio de divulgação
da marca da Lei de Incentivo em nosso uniformes (fotos anexos)
Com OBJETIVO de formarmos atletas de Alto Nível e graças às condições oferecida
a estes jovens, ao final da temporada tivemos a promoção de 10 (dezo) atletas para categoria
adulta, com efetiva partição destes na Superliga Masculina de Vôlei 2018/2019 e outros 2 na
Superliga B 2019.
No que tange à repercussão e divulgação do projeto na comunidade não temos o
apoio ostensivo da imprensa local, mas divulgamos nossas ações, jogos, treinamentos entre
outros, nas redes sociais (Facebook), pelos atletas e simpatizantes da modalidade, além do
apoio institucional da equipe adulta, Volei Renata
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Outros segmentos da comunidade esportiva convivem e desenvolvem a modalidade
em outros centros (escolas, clubes, condomínios e praças esportivas ) tendo sempre como
referência o nosso projeto de Formação de atletas de voleibol Masculino.

Portanto todos os objetivos propostos foram alcançados. Finalizamos com algumas
as matérias/ reportagens e posts de Facebook.
O projeto de ”FORMAÇÃO DE EQUIPES DE BASE DE VOLEIBOL
MASCULINO” , contemplam integralmente o nosso objetivo até este momento e para que
tenhamos total sucesso aguardamos o parecer favorável e consequentemente a liberação dos
recursos ainda bloqueados .

Sem mais para o momento

Guilherme Muller Silva
Presidente

Campinas 15 de abril

de 2019.
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