SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES
MINAS ESPORTIVA INCENTIVO AO ESPORTE

RELATÓRIO DE IMPACTO DO PROJETO ESPORTIVO

ORIENTAÇÕES GERAIS
1. Relatório de impacto: Deverá ser apresentado um relatório de impacto em cada uma das
Prestações de Contas Parciais e Finais, evidenciando as atividades ocorridas no período.
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APRESENTAÇÃO DA REALIDADE DO LOCAL E PÚBLICO ALVO ANTES DA
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ESPORTIVO

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO PROJETO ESPORTIVO

RESULTADOS ALCANÇADOS
O Projeto Esportivo realizado no Pampulha Iate Clube trouxe uma nova condição em participação de
campeonatos. Meninos que antes não teriam condição de competir em certos torneios e ter certas
experiências, foram possibilitados viver isso no esporte. Os meninos que foram contemplados com as duas
semanas de treinamento na Espanha, não teriam condição financeira de fazer isso por conta própria. Graças
ao projeto eles tiveram a oportunidade de ir e conviver em um ambiente vencedor, além de conviver no diaa-dia com jogadores top 100 da ATP, demonstrando a eles como trabalham duro.
Além disso tiveram contato com treinadores que estão rodando o circuito profissional e aprender com eles.
Já em outro patamar, levamos mais de 20 meninos para o Campeonato Brasileiro de Tênis, nosso
campeonato nacional mais importante. Levamos visibilidade do esporte mineiro para o campeonato,
obtivemos bons resultados, e com certeza a nossa delegação seria menor se não fosse o incentivo do
projeto.
Esses exemplos podem ser dados em todos os torneios que jogamos.
O projeto esportivo tem total importância para a longevidade da carreira dos nossos jogadores juvenis, em
que já vimos acontecer de os pais irem pagando o caminho do jogador sozinho, e quando chega na transição
para o profissional já não têm verba para ajudar o filho a alcançar seu sonho de ser um profissional em alto
nível.
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Sempre vemos também meninos que param de jogar ou se desinteressam pelo esporte por não
conseguirem competir. Meninos esforçados, que vislumbram pelo menos uma bolsa de faculdade nos
Estados Unidos para fazer faculdade, mas que por não terem dinheiro para competir não ganham
visibilidade para alcançar isso.
Enfim, acreditamos que o projeto proporcionou um desenvolvimento no tênis que não teriam de outra
maneira, e esperamos poder dar continuidade pois temos um giro alto de jogadores, todos com sonhos, e
sem dúvida esse tipo de incentivo ajuda na formação e desenvolvimento desses meninos no tênis.

Belo Horizonte, 19 de novembro de 2019.
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