
  
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO   Vitória, 07 de dezembro de 2018.   Escola de Craques Bruno Malias Núcleo Rio Novo do Sul - Outubro 2018 

 
Outubro é o mês do ano mais aguardado por todas as crianças e adolescentes de modo geral. 
Pensando nisso, a equipe formada pelos integrantes da Escola de Craques Bruno Malias e o 
CRAS, preparou uma semana inteira de atividades para os alunos. 
 
      Na segunda-feira, 08 de outubro, os alunos receberam o coordenador do projeto e ex-jogador 
de futebol de areia, Bruno Malias, acompanhado de um dos destaques da modalidade em nosso 
Estado, o jovem Alezyr Lírio. Na ocasião, cada um deles falou da sua trajetória no esporte, e 
fatos de suas vidas que ajudarão na formação do caráter deles. Na mesma noite, foi dada a 
oportunidade para duas pessoas do convívio dos alunos falarem sobre a caminhada deles no 
esporte. São eles: o atleta Ítalo Silva e o professor Jocarlylson Dias. 
 
      Na terça, foi a vez da família entrar em campo literalmente. Foi possível a participação de 
alguns pais, dividindo a mesma quadra com o filho, podendo passar orientações para eles e até 
ouvirem incentivos das próprias crianças.  
 
      Nos dias 10 e 11 de outubro, foi a oportunidade para os alunos sentirem um gostinho a mais 
de competição. Em cada dia desses, foi realizado um torneio entre os alunos, separados 
evidentemente por faixa etária. Houve entrega de medalhas para todos e confraternização após 
o evento. 
 
      No Dia das Crianças, 12 de outubro, os atletas participaram de um amistoso contra o Projeto 
Proteção, em Maruípe, Vitória. Saíram de Rio Novo, 26 atletas e 8 responsáveis às 6:00hs com 
retorno às 14:00hs. Foi uma manhã muito proveitosa, sobretudo na parte do lazer. Os atletas 
foram divididos em quatro categorias (sub 9, 11, 13 e 15) e tiveram um ótimo desempenho, com 
duas vitórias, um empate e uma derrota. 
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.  
ANEXOS: 
 
Anexo C, Anexo D, Anexo E, Anexo F 
Extratos bancários Comprovantes das despesas realizadas:  -NF´s -Cópias de cheques       

 __________________________ 
Edmar Guimarães Gomes 

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE ESPORTE E LAZER 
11.151.725/0001-05 



 ANEXO C - 5º parcela 

  
 

ANEXO D - 5º parcela 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ANEXO E - 5º parcela 

  
ANEXO F - 5º parcela 

 EXTRATO 5º parcela 

 



 BRUNO MALIAS – Coordenador Técnico - 5º parcela 

  
JOCARLYLSON – Professor - 5º parcela 

  
 
 
 
 



 ALCIDEMAR – Coordenador Administrativo - 5º parcela 

  
 ALINY - Estagiária - 5º parcela 

 



 BMM – ME – Gestão Administrativa - 5º parcela 

  
 

CHEQUES 5º parcela 

  



 

 

               


