DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
Vitória, 05 de novembro de 2018.

Escola de Craques Bruno Malias
Núcleo Rio Novo do Sul - Setembro 2018
Esse mês marcou o término da participação da Seleção Rionovense no Campeonato
Estadual de Beach Soccer. A equipe que representou a cidade ficou com o terceiro lugar,
sendo eliminada pelos campeões do campeonato: Seleção de Anchieta. Vale a menção deste
marco no esporte da cidade, pois além de contar com a participação de um dos alunos da
Escola de Craques, o pivô Ítalo Silva, a arena utilizada para a preparação dos atletas foi a
mesma onde as crianças e adolescentes treino semanalmente. Isso proporcionou aproximação
entre os adultos e os mais novos, sendo o Ítalo a ponte entre os dois grupos.
Como programado, foi realizada mais uma reunião com a presença das parceiras do
CRAS e os demais integrantes da Escola de Craques Bruno Malias. Em pauta estava a
quantidade de alunos e a possibilidade de realizar ação para alcançar mais alunos,
contribuindo assim também para a inscrição das famílias o Sistema Cadastro Único.
Sobre a equipe do CRAS, tivemos um deslocamento de duas colaboras para outro
setor da secretaria de Assistência Social. A administração da prefeitura estuda a possibilidade
delas retornarem para suas ocupações e continuarem auxiliando a Escola de Craques.
Durante a reunião, foram planejadas atividades para a Semana da Criança no mês de
outubro. Entre as atividades, foi proposto palestra, amistosos e torneios entre os alunos do
núcleo em Rio Novo do Sul.
Atenciosamente,
Alcidemar Silva “Cuca”
Aliny Alves
Bruno Malias Mendes
Jocarlylson de Carvalho Dias
Por fim, reiteramos nossos cordiais agradecimentos pela parceria de sucesso entre esta
municipalidade e nosso projeto esportivo/social.
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Edmar Guimarães Gomes
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ANEXO C - 4º parcela

ANEXO D - 4º parcela

ANEXO E - 4º parcela

ANEXO F - 4º parcela

EXTRATO 4º parcela

BRUNO MALIAS – Coordenador Técnico - 4º parcela

JOCARLYLSON – Professor - 4º parcela

ALCIDEMAR – Coordenador Administrativo - 4º parcela

ALINY - Estagiária - 4º parcela

BMM – ME – Gestão Administrativa - 4º parcela

CHEQUES 4º parcela

