
 

Campinas, 26 de junho de 2012. 

 

Ao Ministério do Esporte 

Comissão Técnica Lei de Incentivo ao Esporte.  

 

Ref.: Prestação de contas final projeto IVCL – Rendimento de Base, processo nº 

58701.004418/2010-59, SLIE nº 1000930-27. 

 

O INSTITUTO VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 09.352.830/0001-

52, 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 DE CUMPRIMENTO 

DO OBJETO, relacionado ao projeto IVCL – Rendimento de Base, processo nº 

58701.004418/2010-59, SLIE nº 1000930-27. 

 

Executamos o projeto 12 de maio de 2011 até 25 de junho de 2012, cumprindo com êxito os 

objetivos de contribuir para a ampla formação educacional e cultural de crianças e jovens, 

utilizando o esporte como meio para crescimento e desenvolvimento individual e coletivo dos 

participantes. Também viabilizamos a participação de dirigentes e treinadores em cursos 

técnicos visando a reciclagem de conhecimento e, conseqüentemente, o crescimento com 

qualidade da modalidade na região de Campinas. 

 

Iniciamos o projeto contratando dois treinadores de atletismo, certificados pela Federação 

Internacional de Atletismo (IAAF). Em seguida realizamos uma intensa aproximação com os 

professores de educação física das escolas públicas de Campinas e algumas cidades vizinhas 

para tornar o projeto conhecido e esclarecer dúvidas. O material de divulgação produzido 

(cartazes e folhetos) foi fundamental para que essa ação fosse bem sucedida.  

 

Além do trabalho nas escolas, realizamos alguns festivais de atletismo no Centro Esportivo de 

Alto Rendimento, local de execução do projeto, visando promover uma experiência dos 



possíveis interessados com a modalidade e encaminhando os que mostraram aptidão e 

vontade de integrar o IVCL. 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. Todos os atletas participaram do projeto 

IVCL Rendimento de Base no contra-turno da escola. No período matutino realizamos 

atividades das 10 às 12 horas e das 14 às 16 horas.  

 

Desenvolvemos nossas atividades 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 espaço prevê a construção de cinco complexos esportivos para desenvolvimento de jovens 

promessas do atletismo, natação, saltos ornamentais, taekwondo, badminton, basquete e 

tênis, além de alojamento para atletas. Até o momento as únicas instalações concluídas são o 

complexo aquático (natação e saltos ornamentais) e o atletismo. As demais obras 

permanecem embargadas ou aguardando licitação, o que em nossa opinião, já está 

prejudicando o funcionamento do CEAR. 

 

Apesar desses contratempos, a estrutura do atual complexo de atletismo tem sido 

fundamental para o desenvolvimento do nosso trabalho. 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 Rendimento de Base 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 estruturada em três fases distintas: seleção de novos talentos 

(como citada acima); treinamentos e competições. Para avaliação do desempenho, foram 

considerados os resultados em competições e os testes de avaliação da performance 

realizados ao final de cada período de treinamento (geral; específico e competitivo). Também 

foram realizadas avaliações fisioterápicas e médicas para análise das condições básicas de 

saúde.  

 

Iniciado o período de treinamentos, os integrantes do projeto IVCL Rendimento de Base 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 quatro vezes na semana.   

 

Após consolidadas as fases de desporto geral e desporto específico, os participantes passaram 

a experimentar suas aptidões e habilidades motoras em situações de competição. Seguindo o 

calendário dos órgãos responsáveis pelo atletismo brasileiro (Confederação Brasileira de 

Atletismo e Federação Paulista de Atletismo), oferecemos a oportunidade de participação em 

36 (trinta e seis) competições ao longo do período de execução do projeto IVCL Rendimento de 

Base. Para tanto, filiamos a entidade proponente à Federação Paulista de Atletismo e pagamos 

todas as taxas mensais e de inscrição dos atletas nas provas. Abaixo a relação das competições 

que participamos: 

 25 e 26/03/11: I Torneio FPA de Atletismo 

 10/04/11: IV Torneio FPA Menor, Juvenil e Adulto 

 30/04/11: VI Torneio FPA 



 01/05/11: Festival de Marcha Atlética e Torneio Inter-núcleos FPA 

 01/05/11: Etapa Regional dos Jogos Abertos da Juventude 

 13/05/11: Programa Escolar Olímpico no Estado de São Paulo 

 10 a 12/06/11: Campeonato Brasileiro Interclubes de Juvenis 

 11/06/11: VIII Torneio FPA 

 10 a 11/07/11: Jogos Regionais - Mogi Guaçu 

 30/07/11: II Torneio Internúcleos FPA 

 27 e 28/08/11: Campeonato Estadual de Juvenis- Ibirapuera, São Paulo 

 9 a 18/9/11: Olimpíadas Escolares –  Local: João Pessoa 

 10 e 11/9/11: Campeonatos Brasileiros Caixa de Juvenis - Local: Maringá 

 24 e 25/9/11: Troféu Bandeirantes FPA - Local: Centro Olímpico de Treinamento e 

Pesquisa – São Paulo 

 24 e 25/9/11: Campeonatos Sul-Americanos de Atletismo de Juvenis - Local: Medellin, 

Colômbia 

 1/10/11: XIII Torneio FPA - Local: Ibirapuera, São Paulo 

 11/11/11 - II Campeonatos Brasileiros Caixa de Atletismo de Mirins Interclubes (14 e 

15 anos) 

 13/11/11 - IV Internucleos 

 19/11/11 - Torneio FPA Pré-mirim 

 12/02/12 – Copa Brasil Caixa de Cross Country 

 25/02/12 – Campeonato FPA de Lançamentos  

 25/02/12 – Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética  

 3/03/12 – Torneio FPA Juvenil e Adulto  

 10/03/12 – Copa Paulista de Combinadas  

 10/03/12 – Campeonato FPA de Lançamentos  

 17/03/12 – Circuito de Salto com Vara  

 24/03/12 – Internúcleos  

 24/03/12 – Campeonato FPA de Lançamentos 

 31/03/12 – Circuito de Salto com Vara  

 31/03/12 – Torneio FPA Juvenil e Adulto  

 31/03/12 – Campeonato FPA de Lançamentos 

 7/04/12 – Torneio FPA Juvenil e Adulto  

 7/04/12 – Circuito de Salto com Vara  

 14/04/12 – Copa Brasil Caixa de Provas Combinadas  



 21/04/12 – Circuito de Salto com Vara  

 21/04/12 – Torneio Juvenil e Menor  

 21/04/12 – Campeonato FPA de Lançamentos  

 22/04/12 – Internúcleos e Festival de marcha atlética  

 27/04/12 – Campeonatos Brasileiros Caixa de Corrida de Fundo em Pista  

 28/04/12 – Circuito de Salto com Vara  

 28/04/12 – Torneio FPA Juvenil e Adulto  

 5/05/12 – Torneio FPA Juvenil e Adulto  

 6/05/12 – Circuito FPA Pré-Mirim, Mirim e Menor  

 12/05/12 – Torneio FPA Juvenil e Adulto  

 12/05/12 – Campeonato FPA de Lançamentos  

 12/05/12 – Circuito de Salto com Vara  

 2/06/12 – Torneio FPA Adulto  

 2/06/12 – Campeonato FPA de Lançamentos  

 3/06/12 – Internúcleos e Festival de Marcha Atlética 

 9/06/12 – Torneio FPA Juvenil e Adulto  

 9/06/12 – Circuito de Salto com Vara  

 10/06/12 – Circuito FPA Pré-Mirim, Mirim e Menor  

 16/06/12 – Campeonatos Brasileiros Caixa de Atletismo de Juvenis  

 

Gostaríamos de destacar alguns resultados expressivos conquistados no período: 

- Equipe campeã do Campeonato Estadual de Atletismo de Menores 2011; 

- Equipe 4ª colocada no Campeonato Brasileiro Interclubes de Menores em 2011; 

- Equipe campeã do Campeonato Estadual de Atletismo de Juvenis 2011; 

- Equipe 3ª colocada no Campeonato Brasileiro Interclubes de Juvenis 2011; 

- Equipe paulista que mais atletas cedeu para o Campeonato Brasileiro de Juvenis 

Interseleções; 

- Equipe campeã representando Campinas nos Jogos Abertos da Juventude do Interior de São 

Paulo em 2012; 

Individualmente destacamos os seguintes resultados: 

- Mariela Tomaz Reis: 2º lugar nos 100 metros no Campeonato Brasileiro Interclubes 2011; 

- Tatiane dos Santos Pereira: 2º lugar no revezamento medley no Campeonato Brasileiro de 

Menores Interseleções e campeã estadual nos 200 metros em 2011; 

- Pablo Junio Borges Oliveira: 2º lugar no Campeonato Brasileiro Inteclubes nos 800 metros; 



- Tainara Vilela: estabeleceu o Recorde Brasileiro dos 5.000 metros de marcha atlética no 

Campeonato Brasileiro de Menores Interclubes; 

 

As competições também representam um momento de lazer para os atletas, visto que muitos 

viajam pela primeira vez para outras cidades. O ambiente de competição também possibilita a 

interação com atletas de outras equipes, proporcionando uma rica troca de experiências. 

 

Levando em consideração o perfil sócio-econômico do participante do projeto, que não pode 

arcar com custos com transporte, alimentação e uniformes, oferecemos auxílio transporte 

para treinamentos (fretamentos de ônibus) e alugamos ônibus para levar os atletas para as 

competições com segurança e conforto.  

 

Antes e depois da realização das atividades físicas, todos os participantes receberam lanches e 

sucos para repor as calorias gastas. Em dias de competições, os atletas foram beneficiados 

com refeições completas (prato principal, sobremesa e suco).  

 

Outro benefício oferecido aos integrantes do projeto foram os uniformes. Cada atleta recebeu 

um kit composto por um agasalho; duas bermudas de lycra; duas camisetas; duas regatas; 

shorts; top de lycra e sapatilhas para a prática do atletismo. Já os profissionais receberam um 

agasalho, duas camisetas e dois shorts. Entendemos que a distribuição de uniformes tem um 

caráter disciplinador, além de garantir segurança para os integrantes do projeto.  

 

Adquirimos equipamentos esportivos para a prática das atividades físicas propostas pela 

equipe técnica do projeto IVCL Rendimento de Base. Como o Instituto Vanderlei Cordeiro de 

Lima já possui outros projetos aprovados pela Lei de Incentivo ao Esporte e está executando 

um deles, estes equipamentos continuarão sendo utilizados para beneficiar os atuais 

participantes e os novos atletas que serão atendidos pelo IVCL. Vale ressaltar que a aquisição 

desses equipamentos foi fundamental para a realização do trabalho, pois permite que todas 

especialidades do atletismo seja trabalha de forma correta, sem colocar a integridade física 

dos participantes em risco. Os equipamentos adquiridos foram: 

- Disco para treinamento de 1.250kg – madeira (3 unidades); 

- Disco para treinamento de 0.750kg – madeira (3 unidades); 

- Disco para treinamento de 2kg – borracha (3 unidades); 

- Disco para treinamento de 1.750kg – borracha (3 unidades); 

- Disco para treinamento de 1.5kg – borracha (3 unidades); 



- Disco para treinamento de 1kg – borracha (3 unidades); 

- Martelo de treinamento de 56 libras – ferro (3 unidades); 

- Martelo de treinamento de 35 libras – ferro (3 unidades); 

- Martelo de treinamento de 9kg – ferro (3 unidades); 

- Martelo de treinamento de 8kg – ferro (3 unidades); 

- Cabo de martelo (8 unidades); 

- Manópola (6 unidades); 

- Dardo para treinamento - 1.000g (3 unidades); 

- Dardo para treinamento - 900g (3 unidades); 

- Dardo para treinamento - 500g (3 unidades); 

- Dardo para treinamento - 400g (3 unidades); 

- Dardo de bambu (20 unidades); 

- Jogo de obstáculos – madeira (2 unidades); 

- Vara para salto - fibra - 115 a 170 libras (2 unidades); 

- Vara para salto - fibra - 100 a 150 libras (2 unidades); 

- Vara para salto - fibra - 80 a 130 libras (2 unidades); 

- Vara de bambu (20 unidades); 

- Bloco de saída - ferro galvanizado (10 unidades); 

- Bastão de aluminio – conjunto (3 jogos); 

- Carro médio - ferro - tranporte de materiais (1 unidade); 

- Podium de premiação (1 unidade); 

- Medicinebol - 1kg – borracha (8 unidades); 

- Medicinebol - 2kg – borracha (8 unidades); 

- Medicinebol - 3kg – borracha (8 unidades); 

- Medicinebol - 4kg – borracha (8 unidades); 

- Medicinebol - 5kg – borracha (8 unidades); 

- Anilha emborrachada - 5kg (8 unidades); 

- Anilha emborrachada - 10kg (8 unidades); 

- Anilha emborrachada - 15kg (6 unidades); 

- Anilha emborrachada - 20kg (6 unidades); 

- Anilha emborrachada - 25kg (6 unidades); 

- Barra olímpica (4 unidades); 

 

Seguindo o critério que estabelecemos para o projeto IVCL Rendimento de Base (estar entre os 

25 melhores do ranking brasileiro nas diversas provas do atletismo), beneficiamos 20 atletas 



com bolsa auxílio no valor de R$ 400,00 por mês. Acreditamos que os atletas que estão se 

destacando devem ser reconhecidos e valorizados. Nesse sentido, o pagamento de bolsa 

auxílio atendeu nossa expectativa e pretendemos utilizá-lo novamente em outros projetos.  No 

atletismo, na maioria dos casos, esse tipo de benefício é determinante para a participação e 

estímulo aos atletas.  

 

Contamos com a consultoria de uma empresa especializada em gerenciamento de projeto 

esportivo incentivado 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. Ressaltamos também a qualificação e atenção dos técnicos da 

Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) que sempre nos orientaram e tiraram dúvidas quando 

solicitamos.  

 

Com os rendimentos das aplicações, optamos por oferecer mais sessões de treinamento aos 

atletas, visto que o Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima dará continuidade aos trabalhos para 

continuar contribuindo com o aumento de praticantes de atletismo na Região Metropolitana 

de Campinas. Assim sendo, utilizamos os recursos para oferecer suporte nutricional aos atletas 

e fretamento de ônibus para treinamentos, como fizemos nos doze meses de execução do 

projeto. Considerando que a entidade proponente continuará fomentando o atletismo e 

buscando novos interessados, adquirimos também os seguintes equipamentos esportivos: 

medicinebol 1 kg (5 unidades); medicinebol 2 kg (5 unidades); medicinebol 3 kg (6 unidades); 

medicinebol 4 kg (6 unidades); medicinebol 5kg (6 unidades); anilha emborrachada 5kg (5 

unidades); anilha emborrachada 10kg (5 unidades); anilha emborrachada 15kg (5 unidades); 

anilha emborrachada 20kg (5 unidades); anilha emborrachada 25kg (5 unidades) e barra 

olímpica (2 unidades). Todos esses equipamentos estão à disposição os integrantes do 

Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima e são fundamentais para a realização de trabalho de 

força, visando melhorar o desempenho nos treinamentos e competições e também para 

prevenir e tratar eventuais lesões. 

 

Gostaríamos de mencionar também os resultados sociais 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 trabalhados destacamos: socialização, cooperação auto-estima, 

autoconfiança, noção de regras e limites, cidadania, expressão de sentimentos, 

autoconhecimento e identidade do sujeito. 

 

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 

patrocina também a Copa Libertadores da América de Futebol e junto com a organização do 

evento desenvolveu um novo prêmio: o Samsung Fair Play. Destinado para a equipe que 

cometeu menos faltas, recebeu menos cartões amarelos e vermelhos, o prêmio foi entregue 

ao Santos Futebol Clube em 2011. Para desenvolver o troféu, realizamos um concurso cultural 

com os participantes do projeto IVCL Rendimento de Base. Após conversas sobre o tema “fair 

play”, os atletas fizeram algumas sugestões de desenhos que foram avaliados por uma 

comissão da Samsung e por uma artista plástica. Sem ter acesso aos nomes dos participantes, 

essa comissão escolheu um para servir de referência para o desenvolvimento do troféu. Mário 

Ramos Junior foi o vencedor e ganhou uma viagem para o Paraguai com acompanhante para 

participar da cerimônia de entrega do prêmio. Esta foi a primeira vez que Mário e sua mãe 

viajaram de avião e tiveram a companhia de Vanderlei Cordeiro de Lima e mais um 

representante do IVCL. A Samsung arcou com todos os custos da viagem e proporcionou 

momentos incríveis para o garoto, que visitou o Museu Sul-Americano de Futebol, deu 

entrevistas e visitou locais históricos em Assunção, no Paraguai.  

 

Quando Mário retornou da viagem, realizamos uma roda de conversa entre ele e os demais 

integrantes para que ele pudesse compartilhar a experiência da viagem e contar tudo que fez 

no Paraguai. 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. Aos participantes do projeto, a atividade representou uma 

possibilidade única de viajar com um acompanhante para o exterior.  

 

Por fim, estamos muito satisfeitos com os resultados atingidos e notamos o crescimento da LIE 

e do número de empresas interessas em utilizar os benefícios da isenção fiscal para investir no 

esporte. Considerando que o país será sede dos principais eventos esportivos mundiais, contar 

com novos recursos para a execução de projetos é muito importante para a descoberta, 

lapidação e encaminhamento de jovens promessas esportivas. Pretendemos continuar 

utilizando os benefícios dessa legislação 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. Acreditamos que atingimos todos os objetivos 

que traçamos durante a elaboração do projeto IVCL Rendimento de Base.  

 

Diante do exposto, o INSTITUTO VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA aguarda a análise técnica do 

presente relatório e permanece à disposição para todo e qualquer esclarecimento porventura 

necessário. 

 

Atenciosamente, 

 

 

INSTITUTO VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA 

Vanderlei Cordeiro de Lima  

Presidente 

 


