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1. APRESENTAÇÃO 

 

I - HISTÓRIA DA ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA 

O Sada Cruzeiro completa 14 anos de projeto esportivo em 2020. 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), Hendecacampeão Estadual (2010 a 2020), Pentacampeão da Copa Brasil 

(2014, 2016, 2018, 2019 e 2020), Tricampeão da Supercopa (2015, 2016 e 2017), 

Heptacampeão Sul-Americano (2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020), 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 

Dar continuidade ao projeto Formação de Atletas de Voleibol Ano III processo nº 

58000.009965/2016-13 desenvolvendo e formando 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 

- Desenvolver e formar novos talentos esportivos na modalidade voleibol masculino; 

- Participar das principais competições oficiais das categorias de base locais e 

regionais; 

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

voleibol praticado no estado de Minas Gerias; 

- 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: 10 meses 

3.3 - Número de Beneficiários: 30 

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

 

 

 



 

 

 

4. Metas 

 

Metas Quantitativas: 

1 - 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; 

 

Devido a pandemia do COVID-19 todas as competições foram suspensas no país a 

partir de março/2020. As competições para equipe de base ainda não tiveram seu 

retorno confirmado junto aos órgãos federativos para o ano em questão. Desta 

forma, a meta será comprovada na prestação de contas final.  

 

2- Melhorar em 8% os aspectos físicos dos atletas.  

Indicador: Condições físicas dos atletas.  

Instrumento de Verificação: Testes físicos no início e ao término do projeto.  

 

Devido a pandemia do COVID-19, os treinos presenciais dos atletas foram 

suspensos a partir de março/2020. Desta forma, com o formato de treinos online 

(ANEXO I), não foi possível aplicar os testes que seriam específicos para os 

aspectos físicos dos atletas. Os testes iniciais serão feitos assim que os treinos 

presenciais tiverem o retorno confirmado e será comprovado na prestação de contas 

final.  

 

3- Obter pelo menos índice de satisfação de 80% dos atletas quanto a qualidade dos 

treinamentos. 

Indicador: Percentual de satisfação dos atletas nos treinamentos. 

Instrumento de Verificação: Pesquisa aplicada a pelo menos 50% dos atletas 

beneficiados. 

*A meta em questão será comprovada na prestação de contas final.  



 

 

 

Metas Qualitativas: 

 

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 realizado em novembro de 2019 uma peneira para seleção de atletas 

de base para compor a equipe no ano de 2020.  

 

 

https://www.sadacruzeiro.com.br/?p=12787  

 

Desta forma, com o início do projeto em julho de 2020 e o momento que enfrentamos 

com a pandemia do COVID-19, não foi necessário a realização de uma nova peneira. 

O clube prevê uma peneira ao final do ano de 2020 e caso aconteça, será enviado na 

prestação de contas final.  

 

https://www.sadacruzeiro.com.br/?p=12787


 

 

 

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

Indicador: Com 30 jovens atletas terão treinamentos 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; 

*A meta em questão será comprovada na prestação de contas final.  

 

3- Contribuir para o desenvolvimento integral dos beneficiados;   

Indicador: Desempenho escolar e qualidade de vida dos beneficiados; 

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

de qualidade de vida; 

* A meta em questão será comprovada na prestação de contas final.  

 

5. Contratações  

RECURSOS HUMANOS – Os profissionais: Coordenador de Monitores, Coordenador 

Técnico, Fisioterapeuta, Gerente, Monitor, Preparador Físico e Treinador de Equipe 2 já 

faziam parte do grupo de contratados da Associação, dessa forma, foi feito apenas a 

migração dos profissionais para o projeto.  Para os cargos de: Auxiliar de Fisioterapia, 

Médico e Treinador de Equipe 2, foi realizado processo seletivo para contratação dos 

mesmos. 

 

Para o cargo de Estatístico não foi feita contratação pelo projeto, sendo pago com outras 

fontes de recursos.  

 

6. Eventos  

Os eventos previstos no projeto que são:  

DE A ENDEREÇO CIDADE PAÍS

1 Copa Cidade Maravilhosa - - Clube Militar Rio de Janeiro/RJ Brasil 16

2 Taça Paraná de Voleibol - - Complexo Esportivo Ney Braga Pinhais/PR Brasil 16

3 Campeonato Brasileiro de Clubes Sub-19 - - Grêmio Náutico União (RS) Rio Grande do Sul/RS Brasil 15

4 Campeonato Estadual Sub-19 - - Clube do Cruzeiro (Barro Preto) Belo Horizonte/MG Brasil 16

5 Campeonato Estadual Sub-21 - - Arena Minas Tênis Clube (BH) Belo Horizonte/MG Brasil 16

6 Campeonato Metropolitano Sub-19 - - Arena Minas Tênis Clube (BH) Belo Horizonte/MG Brasil 16

DATA LOCAL
NOME DO EVENTO 

Nº BENEFICIÁRIOS 

PREVISTOS

 



 

 

 

Devido a pandemia do COVID-19 todos esses eventos foram suspensos em 2020. Desta 

forma, a comprovação de participação será feita na prestação de contas final com a volta 

das atividades.  

 

7. Condições de Acessibilidade 

Os locais de execução do projeto em questão dispõem de mecanismos de acessibilidade 

atendendo exigências do artigo 16 do Decreto 6.180 de 03 de agosto de 2007. 

 

8. Fotografias e reportagens 

SITE: 

 

https://www.sadacruzeiro.com.br/  

 

 

 

 

 

 

https://www.sadacruzeiro.com.br/


 

 

 

Placa de quadra: 

 

 

 



 

 

 

 

 

Reportagens: 

 

 



 

 

 

 

 

 

https://www.sadacruzeiro.com.br/?p=14070  

 

https://www.sadacruzeiro.com.br/?p=14070


 

 

 

9. CONCLUSÃO  

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

Federal de Incentivo ao Esporte está em plena execução desde 24 de junho de 2020 e vem 

cumprindo com os objetivos propostos apesar das dificuldades encontradas em transformar 

treinos presenciais esportivos de rendimento em treinos online para adolescentes e jovens.  

 

A Associação Social Esportiva e Social Sada, vem beneficiando diretamente 26 atletas 

até o momento da prestação de contas parcial.  

 

Até a presente data as equipes do Sada Cruzeiro Sub 19 e Sub 21 não participaram de 

nenhuma competição prevista, visto que todas foram suspensas com a pandemia do 

COVID-19. O calendário para o ano de 2020 ainda não foi liberado pelas federações e 

confederações responsáveis pelas competições. Para o ano de 2020, a Associação quer 

proporcionar 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 possibilita que aos atletas uma ampla 

infraestrutura técnica e esportiva necessária para o cumprimento do objeto que é o Clube 

do Cruzeiro no Barro Preto/MG onde a equipe tem sua parceria. 

 

Em relação as metas pactuadas no plano de trabalho, encontramos dificuldades em 

executa-las no início do projeto com o formato de treinos online, visto que o previsto era 

aplicação de testes físicos, o que seria necessário a presença do preparador físico para 

aplicar e acompanhar a realização dos testes com os alunos. Os atletas estão recebendo 

orientações dos preparadores físicos celestes para trabalhar a parte física desde o início da 

pandemia, quando foram liberados para retornarem às suas casas. Além disso, realizam 

individualmente trabalhos com bola, com os recursos que cada um tem acesso. E ainda 

sem previsões de atividades presenciais, foi preciso inovar para manter também as cabeças 

ativas. 

 



 

 

 

 

A execução do projeto em questão, mesmo no formato de treinos online, se faz 

necessário por permitir aos atletas ocupar o tempo ocioso causado pela pandemia do 

COVID-19 com atividades físicas em casa, visto que o projeto tem a maior parte de seus 

alunos em idade escolar, que se encontra com aulas suspensas, assim como outros meios 

de oferta da prática de atividades físicas na cidade de Belo Horizonte/MG. Outro ponto 

positivo foi com as atividades sendo realizadas online, abordamos temas que antes não 

eram tão explorados como técnica, tática e dinâmica de jogo, estudando jogos de equipes 

adultas, adversários e as dificuldades mais encontradas nos jogos de alto rendimento 

(ANEXO I). 

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

ANO IV” são imprescindíveis e garantem melhoria no processo de formação e 

desenvolvimento dos atletas.   

 

Betim, 31 de outubro de 2020. 

___________________________________ 
Leila Ribeiro da Silva - Presidente 
Associação Social e Esportiva Sada 


