Projetos
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PROJETOS
O Departamento de Projetos é o responsável por gerenciar os recursos públicos que o Recreio da
Juventude recebe para fomentar as atividades esportivas. O setor é responsável pela habilitação,
formalização, execução e prestação de contas das parcerias. Todo o trabalho desenvolvido é baseado nos
pilares da ética, transparência e compliance.

Projetos
aprovados em 2019
PROJETO VOLEIBOL RECREIO DA JUVENTUDE
OBJETO: Participação das atletas e comissão técnica em campeonatos, durante a temporada 2019.
VALOR DO PROJETO: R$ 55.890,00
Nº DE COMPETIÇÕES: 2
Nº DE ATLETAS BENEFICIADOS: 50
FASE ATUAL: Prestação de Contas Aprovada
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Projetos de Continuidade
Projeto Recreio da Juventude Olímpico (Edital 6)

ANO 1

ANO 2

ANO 3

ANO 4

2017

2018

2019

2020

OBJETO: Viabilização de Equipes Técnicas e Equipe Multidisciplinar, em consonância com o Programa de
Formação de Atletas Olímpicos e Paraolímpicos da CBCF.
7 modalidades (Ginástica artística, judô, handebol, voleibol, basquete, natação e tênis).
16 profissionais.
VALOR 2019: R$ 236.438,55

Campeonatos Brasileiros
Interclubes
OBJETIVO: Viabilização da participação de atletas e comissão técnicas nos Campeonatos Brasileiros
Interclubes por intermédio da aquisição de passagens aéreas e hospedagem.
Nº DE COMPETIÇÕES: 22
Nº DE ATLETAS BENEFICIADOS: 162
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Edital de Chamamento
de Projetos 07
2ª fase –

Conforme previsto na 2ª fase do edital de chamamentos de projetos do Comitê Brasileiro de Clubes,
o Recreio da Juventude recebeu, em julho de 2019, o montante de R$ 2,7 milhões. O projeto Recreio
Olímpico - Formando Atletas tem como objeto a aquisição de equipamentos e/ou materiais esportivos,
visando a atualização e a modernização dos parques esportivos que o Recreio da Juventude disponibiliza
aos atletas em formação, na formação do Programa de Formação de Atletas do CBC, sendo que os
equipamentos e materiais estão sendo adquiridos no ano de 2020.

Recreio Olímpico
Formando Atletas
Termo de Execução nº: 25/2019
Data da Assinatura: 15/07/2019
Objeto: Aquisição de Equipamentos e/ou Materiais Esportivos visando a atualização e modernização dos
parques esportivos que o Recreio da Juventude disponibiliza aos atletas em formação, na formação do
Programa de Formação de Atletas do CBC.
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Brasileiro Interclubes De Tênis
No Recreio Da Juventude
O Recreio da Juventude sediou, entre os dias
9 e 18 de setembro de 2019, o Campeonato
Brasileiro Interclubes (CBI). A competição foi
realizada no Complexo de Tênis da Sede
Juventude.
O CBI é um dos principais torneios das
categorias de base no país. O campeonato reuniu
235 atletas de 33 clubes de todo o Brasil. As
disputas aconteceram nas categorias 12, 14, 16 e 18
anos, masculino e feminino, simples e duplas. O
torneio somou pontos nas chaves GA e G1 para o
ranking da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e
do CBI. O RJ foi representado por 12 atletas no
torneio, nas categorias 12, 14 e 16 anos, masculino
e feminino. A equipe foi comandada pelos técnicos
Sabrina Giusto, Giovani Serafin, Ricardo Pimentel,
Rodrigo N. Silveira, Fernando Gonçalves e Geovani
Rodrigues. Isabeli Andreola ficou com o
vice-campeonato da categoria 12F – GA, e Gustavo
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Turmina foi o campeão da categoria 16 anos
masculino Simples G1.
O Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis
foi organizado pela CBT e Federação Gaúcha de
Tênis (FGT), com parceria do Comitê Brasileiro de
Clubes (CBC) e Recreio da Juventude e apoio de
Expresso São Marcos.

Sobre os CBIs: Os Campeonatos Brasileiros Interclubes fazem parte da Política de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), que visa ao
desenvolvimento de seus clubes integrados atuando sob três pilares: a aquisição de materiais e equipamentos esportivos, a viabilização de equipes técnicas e
multidisciplinares que apoiam os esportistas e a participação em competições. Os CBIs são competições organizadas pelas confederações das modalidades
olímpicas. O CBC apoia os clubes integrados nessas competições, por meio da aquisição de passagens aéreas e hospedagens para os atletas e comissão técnica.
O Recreio da Juventude, por ser um clube filiado ao CBC, recebe estes benefícios.

CERTIDÃO
EMITIDA
PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
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Aprovação
de Prestação de Contas
Edital 03 – 2014 - Juventude Olímpica
O projeto Juventude Olímpica teve como objeto a participação dos atletas em competições oficiais das
modalidades de judô, voleibol, handebol, natação e tênis. No total, foram beneficiados 401 atletas, que
participaram de 126 competições em 2015 e 2016.
Edital 05 – 2015 - Formando a Juventude Olímpica
O projeto Formando a Juventude Olímpica desenvolveu a formação dos atletas das modalidades de
natação e ginástica artística, por meio da aquisição de equipamentos esportivos. Neste projeto foram
beneficiados 489 atletas.

Projetos Aprovados
de 2016 a 2019
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Campanha
de Arrecadação de Alimentos
A contrapartida do Recreio da Juventude ao apoio do Fiesporte, por meio do projeto Voleibol Recreio
da Juventude/Prefeitura de Caxias do Sul, foi a promoção de uma campanha de arrecadação de alimentos. A
ação arrecadou 300 quilos de alimentos, que foram repassados para a Associação Criança Feliz (ACF) e o Lar da
Velhice São Francisco de Assis.
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