Campinas, 26 de abril de 2013.

Ao Ministério do Esporte
Att: Comissão Técnica Lei de Incentivo ao Esporte

Ref.: Prestação final de contas do projeto IVCL Sócio Esportivo, processo nº
58701.004371/2010-23, SLIE nº 1000945-03

O INSTITUTO VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 09.352.830/000152, com sede na Av. José de Souza Campos, 2343 - sala 3, CEP 13090-615, Jardim Novo
Cambuí, na cidade de Campinas (SP), aqui representado nos termos de seu Estatuto Social,
vem, respeitosamente, perante essa Comissão Técnica, apresentar o RELATÓRIO FINAL DE
CUMPRIMENTO DO OBJETO, relacionado ao projeto IVCL Sócio Esportivo, processo nº
58701.004371/2010-23, SLIE nº 1000945-03.

Iniciamos a execução do projeto no dia 13 de março de 2012, contratando três professores de
atletismo, certificados pela Federação Internacional de Atletismo (IAAF), e uma assistente
social. Em seguida realizamos uma intensa aproximação com os professores de educação física
das escolas públicas de Campinas e algumas cidades vizinhas reforçando o trabalho
desenvolvido pelo Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima, em especial a proposta do projeto
IVCL Sócio Esportivo, visando torná-lo conhecido e atrair novos interessados. Também
produzimos e distribuímos o material de divulgação (cartazes e filipetas) do projeto, que foram
fundamentais para o sucesso dessa ação. A parceria com os professores de educação física das
escolas públicas se mostrou muito eficiente, recebemos ao longo do projeto diversas
solicitações dos mesmos para levarem seus alunos para conhecer o IVCL. Muitos relataram que
não conseguem desenvolver as atividades físicas adequadas nas escolas por conta da falta de
estrutura (equipamentos) e espaço adequados. Então, ao encaminhar os alunos para o IVCL, os
professores nos informam que nosso trabalho contribui para o desenvolvimento físico, social e
motor dos alunos.

Além do trabalho nas escolas, realizamos alguns testes e uma “Seletiva de Talentos IVCL” no
Centro Esportivo de Alto Rendimento, local de execução do projeto, objetivando promover

uma experiência dos possíveis interessados com a modalidade e encaminhando os que
mostraram aptidão e vontade de integrar o IVCL. Gostaríamos de ressaltar a presença massiva
que tivemos na “Seletiva de Talentos IVCL, contando com a presença de aproximadamente 700
participantes, provenientes de 20 escolas públicas de Campinas e região.

Também fomos procurados por familiares dos atletas e vizinhos do projeto. Durante os testes
foram avaliadas as capacidades biomotoras, de resistência (corridas contínua de 600 metros e
1.000 metros); velocidade (corridas de 50 metros e 300 metros); força de lançamento
(arremesso de peso) e impulsão horizontal (salto em distância parado).

Seguindo a proposta de educar através do esporte, nossa única exigência foi a comprovação
das notas e freqüências escolares dos participantes. As atividades do projeto IVCL Sócio
Esportivo foram ministradas em dois períodos (matutino e vespertino), permitindo que os 80
beneficiados participassem no contra-turno da escola. No período matutino realizamos
atividades das 8h30 às 11 horas e no período vespertino das 14h30 às 17 horas.

Desenvolvemos nossas atividades do projeto IVCL Sócio Esportivo no Complexo de Atletismo
do Centro Esportivo de Alto Rendimento (CEAR), uma iniciativa da Prefeitura Municipal de
Campinas, do Governo Federal, do Ministério do Esporte e da iniciativa privada. Localizado
próximo a uma área de ocupações, o local conta com uma pista oficial sintética certificada pela
IAAF como nível II (apta para receber competições, exceto Jogos Olímpicos e Campeonatos
Mundiais de atletismo). Há também uma arquibancada para duas mil pessoas, sala de
musculação, de fisioterapia, vestiários, sala multiuso, sala de treinadores, almoxarifado e
estacionamento. Embora o IVCL ainda não tenha nenhum participante portador de
necessidades especiais, o complexo de atletismo está equipado com as adaptações necessárias
para que todos os indivíduos possam freqüentar o local. Existem dois banheiros adaptados
(com barras de apoios nos vasos sanitários e chuveiros); portões largos e planos de acesso à
pista e arquibancada, portas largas no prédio administrativo e uma linha de ônibus circular que
possui veículos adaptados.

Ao longo da execução do projeto IVCL Sócio Esportivo estreitamos nosso relacionamento com
a comunidade vizinha, estabelecendo vínculo com os postos de saúde e escolas do entorno da

pista. Um agente comunitário do bairro nos procurou para relatar que houve um aumento do
número de adolescentes grávidas. Intensificamos o trabalho de divulgação do projeto para
tentar atrair possíveis praticantes, evitando que essas jovens ficassem nas ruas e expostas aos
problemas sociais comuns em áreas de ocupação como: drogas, violência, tráfico, entre
outras. Concluímos que atingimos o objetivo de nos aproximarmos da comunidade, garantindo
que todos utilizem o espaço de forma adequada, visando à boa conservação da estrutura.

A metodologia do projeto foi desenvolvida em duas fases: seleção de novos talentos (como
citado acima) e treinamentos. Para avaliação do desempenho, foram considerados os
resultados dos testes de avaliação da performance realizados ao final de cada período de
treinamento (geral e específico). Também foram realizadas avaliações fisioterápicas e médicas
para análise das condições básicas de saúde.

Iniciado o período de treinamentos, os integrantes do projeto IVCL Sócio Esportivo foram
divididos em grupos, respeitando a idade e o desenvolvimento físico de cada um. Inicialmente
foram ensinados todos os movimentos e gestos motores básicos necessários para um bom
desenvolvimento esportivo e na sequência passamos para os gestos técnicos de cada uma das
provas de atletismo (corrida de velocidade, corrida com barreiras, revezamento, corrida de
resistência, salto, arremesso e lançamento) sempre de maneira lúdica e sem a cobrança de
resultados. A frequência de treinos foi de três vezes na semana.

Levando em consideração o perfil sócio-econômico dos participantes do projeto,
impossibilitado de arcar com custos com transporte, alimentação e uniformes, oferecemos os
seguintes benefícios aos participantes: auxílio transporte para deslocamento até o local dos
treinos (ida e volta), lanche e suco após a realização das atividades, treinamento de atletismo
orientado (profissionais capacitados) e acompanhamento da assistente social. Os beneficiados
também tiveram à disposição toda estrutura de aparelhos de musculação, fisioterapia e
equipamentos específicos para a prática do atletismo.

Outro benefício oferecido aos integrantes do projeto foram os uniformes, aprovados com o
Ministério do Esporte antes de serem produzidos. Cada atleta recebeu um kit composto por
um boné; duas camisetas; dois shorts e um par de meias. Já os profissionais receberam uma

camiseta; uma camisa pólo e um short. Entendemos que a distribuição de uniformes tem um
caráter disciplinador, além de garantir segurança para os integrantes do projeto. Seguindo
orientação do COAME (ofício nº 2358/2012/COAME/DIFE/SE/ME, de 30 de outubro de 2012)
durante a análise da prestação parcial de contas, solicitamos aos participantes/responsáveis
que assinassem uma declaração confirmando o recebimento dos uniformes. A lista atualizada
dos atletas e as declarações assinadas estão em anexo. Decidimos adotar como padrão a
assinatura de um documento confirmando o recebimento dos uniformes para os próximos
projetos que o IVCL for desenvolver.

Contamos ainda com a consultoria de uma empresa especializada em gerenciamento de
projetos esportivos incentivados para cuidar da área administrativa e financeira, além da
assessoria contábil. Gostaríamos de destacar a importância desses serviços para o bom
andamento dos trabalhos e sucesso do projeto.

Visando motivar nossos profissionais e manter todos atualizados, incentivamos e viabilizamos
a participação de dirigentes e profissionais em cursos de reciclagem de conhecimento
promovidos por entidades esportivas ligadas ao atletismo. Entendemos que ao promover esse
crescimento profissional dos professores teremos uma equipe motivada e comprometida com
o trabalho, além de atingir nosso objetivo de tornar o IVCL um centro de referência de
desenvolvimento de desporto de base no atletismo brasileiro.

Dois professores do IVCL foram aprovados no Curso de Esporte de Alto Rendimento,
promovido pelo Comitê Olímpico Brasileiro através da Academia Brasileira de Treinadores.
Ricardo D´Angelo, coordenador do IVCL, é um dos coordenadores do curso, que reúne 106
profissionais e visa complementar a formação profissional de treinadores do esporte de alto
rendimento. O curso tem duração de dois anos e é dividido nos módulos presenciais, à
distância e programa de estágio. Também recebemos três participantes do mesmo curso que
escolheram o IVCL para fazer um estágio e acompanhar a nossa rotina durante uma semana,
promovendo uma rica troca de experiências com os membros da nossa comissão técnica e
atletas.

Ao longo da execução do projeto IVCL Sócio Esportivo, realizamos diversos eventos
complementares, atingindo assim o nosso objetivo de disponibilizar atividades sócioeducativas para todos os participantes, além de trabalhar princípios necessários para a
formação intelectual dos beneficiados. Dentre as ações realizadas, podemos destacar:
palestras sócio-educativas; palestras para treinadores; oficina culinária para mães;
apresentação de cachorros adestrados da Polícia Militar; acompanhamento de notas e
freqüências escolares dos participantes; Semana de Férias IVCL; reuniões de pais, Festa Julina
IVCL; ações com os nossos patrocinadores (exemplo: participação na Corrida Samsung Hope
Relay e Samsung-Chelsea Yoth Football Camp); festivais de atletismo; festa do Dia das
Crianças; inauguração da biblioteca; confraternização de fim de ano; oficina de construção de
materiais para o Mini Atletismo, entre outras.

Achamos muito importante mencionar os resultados sociais já alcançados com o trabalho
realizado por meio das atividades lúdicas e relacionadas à modalidade atletismo, como:
importância do prazer na atividade esportiva; aumento da adesão; motivação / engajamento;
criação de um estilo de vida saudável; criação de um ambiente de socialização; prevenção do
abandono da prática esportiva e prevenção da especialização precoce. Entre os aspectos que
trabalhamos podemos destacar: socialização, cooperação auto-estima, autoconfiança, noção
de regras e limites, cidadania, expressão de sentimentos, autoconhecimento e identidade do
sujeito.

Com os rendimentos das aplicações, optamos por oferecer mais lanches e suco aos
participantes, levando em consideração o perfil sócio econômico do público beneficiado por
este projeto. Entendemos que com essa ação conseguimos reforçar ainda mais a nutrição dos
beneficiados.

Gostaríamos de compartilhar com a Comissão Técnica da Lei de Incentivo uma ação que
realizamos em parceria com a Samsung, um dos patrocinadores do projeto. A empresa realiza
uma corrida de rua anualmente em São Paulo. Em 2012, a corrida foi nomeada como Samsung
Hope Relay e a empresa desenvolveu um aplicativo para celulares que mede a distância
percorrida, tempo e trajeto. Paralelo a isso, a empresa criou uma ação de marketing para
divulgar o patrocínio ao IVCL: em um determinado período, a cada km percorrido pelo usuário

do aplicativo Hope Relay, a Samsung doaria R$ 1,00 ao IVCL. Durante a realização da prova,
levamos 20 participantes do IVCL para acompanharem o evento, além do Vanderlei – que foi
padrinho da prova. Para nós foi muito interessante participar de uma ação envolvendo um de
nossos parceiros e tornando o IVCL ainda mais conhecido pelo seu trabalho com crianças e
adolescentes.

Acreditamos que este tipo de ação para ativação do patrocínio é muito importante, tanto para
o projeto quanto para a empresa investidora que obtém importante retorno de mídia
espontânea.

Por fim, estamos muito satisfeitos com os resultados atléticos e sociais atingidos pelo projeto
IVCL Sócio Esportivo. Considerando que o país será sede dos principais eventos esportivos
mundiais, acreditamos que cumprimos com êxito o nosso objetivo de contribuir para a ampla
formação educacional e cultural de crianças e jovens, utilizando o esporte como meio para o
crescimento e o desenvolvimento individual e coletivo, além de capacitar dirigentes e
treinadores, visando o crescimento com qualidade do atletismo.

Pretendemos continuar utilizando os benefícios da Lei de Incentivo ao Esporte para atingir
cada vez mais interessados, fomentando a prática esportiva orientada e oferecendo uma
possibilidade de inclusão e transformação social para jovens provenientes de bairros
periféricos.

Diante do exposto, o Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima aguarda a análise técnica e
deferimento do presente relatório. A entidade proponente permanece à disposição para todo
e qualquer esclarecimento porventura necessário.

Atenciosamente,

INSTITUTO VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA
Vanderlei Cordeiro de Lima
Presidente

