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1. APRESENTAÇÃO 

 

1.1. HISTÓRIA DA ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA 

O Sada Cruzeiro completou 13 anos de projeto esportivo em 2019. Inicialmente 

em Betim-MG, o time patrocinado pelo Grupo Sada surgiu em 2006 sem grandes 

pretensões, mas com o passar do tempo se transformou em um dos projetos mais 

vitoriosos da atualidade. A ascensão da equipe começou em 2009, com a união com o 

Cruzeiro, arrebanhando uma torcida estimada em quase nove milhões. E com a 

energia das arquibancadas e um grande elenco, o time tornou-se campeão de tudo: é 

Hexacampeão da Superliga (2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 e 2017/18), 

Eneacampeão Estadual (2010 a 2018), Tetracampeão da Copa Brasil (2014, 2016, 2018 e 

2019), Tricampeão da Supercopa (2015, 2016 e 2017), Hexacampeão Sul-Americano 

(2012, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019), além do histórico Tricampeonato Mundial de 

Clubes, com as conquistas de 2013, 2015 e 2016. 

Os grandes resultados em quadra são consequência da boa gestão, com 

profissionais competentes e a manutenção de jogadores que assumiram os valores 

do clube. Mas não é somente com atletas profissionais que o Sada Cruzeiro faz 

história. Maior revelador de talentos do vôlei nacional, o clube aposta nas suas 

categorias de base, que também já acumulam títulos, além dos programas sociais. 

Hoje, cerca de 1.500 crianças e adolescentes são atendidos gratuitamente nas 

escolinhas de vôlei, vivenciando a cidadania através do esporte. 

 

 

 

 



 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Principal 

Desenvolver e formar novos talentos esportivos de voleibol masculino, fornecendo toda 

infraestrutura técnica e esportiva necessária para a criação de equipes masculinas de 

alto rendimento na categoria de base: infanto-juvenil (17 e 18 anos) e juvenil (19 e 20) de 

acordo com as normas da Federação Mineira de Voleibol e a Confederação Brasileira de 

Voleibol. 

2.2. Objetivos Específicos 

- Descobrir e formar novos talentos do voleibol masculino; 

- Participar das principais competições oficiais da categoria de base locais e regionais; 

- Aumentar o número de praticantes, e consequentemente, elevar o nível técnico do voleibol 

praticado no estado; 

- Estimular a prática de atividade física para promoção da saúde e bem-estar dos jovens; 

- Desenvolver habilidades motoras gerais e específicas através do voleibol; 

- Tornar-se um projeto de referência na iniciação, formação e alto-rendimento da modalidade na 

região. 

3. Outras Informações 

3.1. Dimensão Esportiva: Rendimento 

3.2. Prazo de Execução: 12 meses 

3.3. Número de Beneficiários: 30 

3.4. Público Alvo: 30 (trinta) jovens atletas, entre 17 e 20 anos.  

Crianças - (0 a 12 anos): 

Adolescentes - (10 a 18 anos): 30 

Adultos - (18 a 59 anos): 

Idosos - (a partir de 60 anos): 

Portadores de necessidades especiais: 

 



 

 

 

4. Metas 

Metas Quantitativas: 

1. Detectar e desenvolver novos talentos esportivos no voleibol masculino. 

Indicador: Será realizada uma peneira para selecionar os participantes das categorias 

de base. 

Instrumento de Verificação: A peneira será divulgada e poderá ser comprovada através 

de registro fotográfico e material de divulgação. 

O SADA Cruzeiro ao iniciar o projeto via Lei de Incentivo Federal em março de 2018, já 

possuía uma equipe formada por atletas de seletivas anteriores. Atletas esses que já 

integram o clube vindos de categorias Sub-16 e Sub-15 com seletivas como abaixo já 

realizadas:  

 

Sendo assim, não vimos a necessidade e nem espaço para dispensar jovens que já faziam 

parte do clube para integrar outros.  



 

 

 

 

2. Aumentar o nível técnico do voleibol no estado de Minas Gerais.  

Indicador: Com 30 jovens terão treinamento de alto nível, aumentando assim o número 

de praticantes e consequentemente, elevando o nível técnico da modalidade praticada no 

estado.  

Instrumento de Verificação: Entrevista com treinadores; aplicação de escala de avaliação 

de qualidade de vida.  

 

De acordo com o relato do Treinador e Coordenador Técnico, os objetivos do projeto e 

expectativas da comissão técnica foram atendidas, alinhadas a importância de um 

processo bem estruturado de formação esportiva e participação de jogos e competições 

de alto nível. As entrevistas com os dois profissionais foram anexados neste Item em 

“Entrevistas”. 

 

3. Contribuir para o desenvolvimento integral dos beneficiados.  

Indicador: Com 30 jovens terão treinamento de alto nível, aumentando assim o número 

de praticantes e consequentemente, elevando o nível técnico da modalidade praticada no 

estado.  

Instrumento de Verificação: Entrevista com treinadores; aplicação de escala de avaliação 

de qualidade de vida; 

Como relatado pelos profissionais na entrevista, a prática de atividade física contribui 

para a melhoria da saúde, bem-estar, relacionamento social, entre outros pontos 

necessários para a formação de atletas e cidadãos. Ao ofertar este projeto, o Sada 

Cruzeiro auxilia no desenvolvimento integral dos indivíduos, ofertando a prática de 

atividade física com profissionais de qualidade além dos benefícios propostos por esse 

projeto, como o pagamento de Bolsa Auxílio Atleta que ajudam nas despesas do dia-a-

dia dos atletas. 



 

Em geral, os beneficiários estão satisfeitos com a própria qualidade vida, conforme 

resultados da avaliação de qualidade de vida anexada neste Item em “Avaliação de 

Qualidade de Vida”. 

 

 

Escala de Avaliação de Qualidade de Vida 

 

 

17

SIM NÃO

1- Na sua moradia tem água tratada?

17

SIM NÃO

2 -Na sua moradia há tratamento de 
esgoto?



 

 

 

 

17

SIM NÃO

3- Na sua moradia há energia elétrica?

16

1

5) MUITO SATISFEITO 4) MUITO SATISFEITO

4) Quão satisfeito você está com sua 
alimentação? 

1 1

15

MUITO 
INSTATISFEITO

INSATISFEITO NEM 
SATISFEITO 

NEM 
INSATISFEITO

SATISFEITO MUITO 
SATISFEITO

5) Quão satisfeito você está com 
sua atividade física?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2

14

MUITO 
INSTATISFEITO

INSATISFEITO NEM 
SATISFEITO 

NEM 
INSATISFEITO

SATISFEITO MUITO 
SATISFEITO

6) Quão satisfeito você está com 
seu sono?   

1 1 2

13

MUITO 
INSTATISFEITO

INSATISFEITO NEM 
SATISFEITO 

NEM 
INSATISFEITO

SATISFEITO MUITO 
SATISFEITO

7) Quão satisfeito você está com suas relaçoes 
pessoais (amigos, parentes, conhecidos, amigos, 

colegas) ?

5

12

1) MUITO 
RUIM

2) RUIM 3) NEM RUIM 
NEM BOA

4) BOA 5) MUITO BOA

8) Como você avaliaria sua qualidade de 
vida ao final do Projeto? 



 

Metas Quantitativas: 

1. Montar 02 equipes de base de alto rendimento; 

Indicador: Com 15 atletas em cada uma delas, nas categorias: infanto-juvenil e juvenil.  

Instrumento de Verificação: Para mensuração desta meta, serão apresentados 

juntamente com a prestação de contas do projeto o registro dos atletas, contendo foto e 

lista de presença. 

Ao longo do projeto, o Sada Cruzeiro atendeu atletas nas categorias Sub-19 e Sub-21, 

conforme lista de chamada anexada neste Item em “Chamadas”. 

2. Participar de 07 campeonatos; 

Indicador: Sendo 03 deles organizados pela Federação Mineira de Voleibol e 01 pelo SESC 

MG.  

Instrumento de Verificação: Poderá ser comprovada através da tabela de jogos de tais 

competições que será encaminhada à Lei de Incentivo juntamente com a prestação de 

contas do projeto. 

 

O Sada Cruzeiro participou de 9 competições, superando a meta em questão, sendo 6 na 

categoria Sub-19 e 3 na categoria Sub-21 e conquistou 4 títulos. Os documentos que 

comprovam essa meta foram anexados neste item em “Competições”. 

 

 

 

COPA CIDADE MARAVILHOSA 

O SADA Cruzeiro participou da Copa Cidade Maravilhosa de Voleibol com as equipes Sub-

19 e Sub-21. O torneio aconteceu entre os dias 26/07/2018 a 29/07/2018, na cidade do Rio 

de Janeiro. Ambas as categorias chegaram na final e conquistaram o segundo lugar na 

competição.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAMPEONATO ESTADUAL 

 

Os jovens atletas do Sada Cruzeiro conquistaram o título do Campeonato Estadual Sub-

19, no dia 25/11/2018 no ginásio do Oympico em Belo Horizonte. A decisão do torneio foi 

contra o Minas Tênis Clube, que foi derrotado por 3 sets a 0, com parciais de 33/31, 25/19 

e 25/19.  

Na categoria Sub-21, a equipe celeste também se consagrou campeã, ao bater o Minas 

Tênis Clube, por 3 a 0, em partida disputada do dia 18/12/2018, em Belo Horizonte. 

 

 

 

 

 



 

 

Categoria Sub-19 

 

 

Categoria Sub-21 

 

 

 



 

 

CAMPEONATO METROPOLITANO 

 

O Campeonato Metropolitano de Voleibol ocorreu entre os meses de Abril e Dezembro 

de 2018 em Belo Horizonte e região metropolitana. A equipe Sub-19 conquistou o vice-

campeonato ao ser batido pelo Minas Tênis Clube por 3 a 1. A categoria Sub-21 conquistou 

o título da competição ao vencer o Minas Tênis Clube no tie-break. 

 

Categoria Sub-21 

 

COPA MINAS 

A Taça Minas Sub-19 que ocorreu entre os dias 12 a 14/10/2018 e a equipe do Sada Cruzeiro 

conquistou o 2º lugar.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TAÇA PARANÁ DE VOLEIBOL 

Após a conquista da medalhe de bronze em 2017, a equipe celeste conquistou, de forma 

invicta, o título de campeão da Taça Paraná 2018 ao vencer o Fluminense por 3 sets a 2, no 

ginásio Ney Braga, em São José dos Pinhais-PR. Além da taça de campeão, o Sada Cruzeiro 

também teve premiação individual com o líbero Pedro Tomasi, eleito para a seleção do 

campeonato. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES 

O Campeonato Brasileiro Interclubes ocorreu em Porto Alegre-RS entre os dias 13 e 18 de 

Novembro de 2018. Na categoria Sub-19, a equipe do Sada Cruzeiro sagrou-se vice-campeã 

da competição, perdendo a final por 3x1 (25/23, 25/23, 28/30 e 25/19) para o Minas Tênis 

Clube. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Beneficiar 30 atletas de alto nível na modalidade voleibol e 9 profissionais.  

Indicador: Beneficiar 30 atletas de alto nível na modalidade voleibol e 9 profissionais.  

Instrumento de Verificação: Através da lista de beneficiados apresentada na prestação 

de contas será possível quantificar o número de atletas e profissionais.   

 

Durante a execução do projeto, Sada Cruzeiro atendeu 39 atletas de alto nível na 

modalidade voleibol e 9 profissionais, superando assim a meta especificada por parte 

dos beneficiários. Os documentos que comprovam essa meta foram anexados neste Item 

em “Beneficiários” e os documentos financeiros anexados no Item 12 - Documentos 

Comprobatórios. 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. CONCLUSÃO  

O Projeto Formação de Atletas de Voleibol – Ano III, executado com recursos da Lei 

Federal de Incentivo ao Esporte cumpriu com os objetivos propostos.  

A Associação Social Esportiva e Social Sada, beneficiou diretamente os atletas através 

de participação em competição de níveis locais, regionais e nacionais, proporcionando o 

alcance do objetivo principal do clube que é desenvolver e formar novos atletas esportivos 

de voleibol masculino, tornando-se possível a criação de equipes de alto rendimento nas 

categorias de base. O projeto ainda possibilitou aos atletas uma ampla infraestrutura 

técnica e esportiva necessária para o cumprimento do objeto.   

O Sada Cruzeiro participou de um total de 9 competições, conquistando 5 vice-

campeonatos e 4 títulos. Além disso, o Sada Cruzeiro teve vários atletas convocados para 

seleção de base, onde disputaram torneios sul-americanos e mundiais. Tais resultados 

reforçam a importância de manter e desenvolver atletas de alto nível nas categorias de 

base, bem como contribuir para o desenvolvimento dos beneficiários enquanto cidadãos. 

As metas pactuadas no plano de trabalho foram cumpridas e os objetivos foram 

alcançados ao final da execução do projeto em questão.  

Portanto, conclui-se que os recursos do projeto “Formação de Atletas de Voleibol – ANO 

III” são imprescindíveis e garantem melhoria no processo de formação e desenvolvimento 

dos atletas.   

 

Betim-MG, 26 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Leila Ribeiro da Silva – Diretora Presidente 

Associação Social e Esportiva Sada 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Link disponível: https://www.minastenisclube.com.br/noticias/copa-minas-11-10 

 

 

Campeonato Brasileiro Interclubes 

 

 

 

 

 

https://www.minastenisclube.com.br/noticias/copa-minas-11-10


 

 

 

 

 

Link disponível: http://2018.cbv.com.br/cbi/noticia/25562/minas-tenis-clube-leva-a-melhor-sobre-o-sada-

cruzeiro-e-fica-com-o-titulo 

http://2018.cbv.com.br/cbi/noticia/25562/minas-tenis-clube-leva-a-melhor-sobre-o-sada-cruzeiro-e-fica-com-o-titulo
http://2018.cbv.com.br/cbi/noticia/25562/minas-tenis-clube-leva-a-melhor-sobre-o-sada-cruzeiro-e-fica-com-o-titulo

