DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
Vitória, 08 de outubro de 2018.

Escola de Craques Bruno Malias
Núcleo Rio Novo do Sul - Agosto 2018
Durante esse mês, mantivemos a mesma quantidade de alunos matriculados: cerca de 50
alunos. Nesse período a equipe do CRAS, liderada pela assistente social Michela, realizou
duas palestras educativas, sendo uma em cada dia, com temas diferenciados para as faixas
etárias que o Projeto engloba. Foram dois momentos bem ricos. Houve participação dos
alunos, socialização e aprendizado. Momentos que devem ser repetidos.
Ainda em agosto, a Secretaria de Esportes de Rio Novo do Sul organizou uma seletiva de
Beach Soccer para escolher jogadores para defenderem as cores da cidade no Campeonato
Estadual de Beach Soccer. Vale salientar esse momento, pois a seleção rionovense (em
parceria com o Rio Branco Beach Soccer) contou com a participação de um dos alunos da
Escola de Craques, o Ítalo Silva (17 anos), oportunizando assim, a experiência pessoal para o
aluno e a utilização da sua participação como motivação para os colegas de Projeto.
Neste mês, foi feita mais uma reunião mensal com o CRAS e a equipe da Escola de
Craques, onde foram acertados detalhes sobre número de atletas, uniforme e assuntos
administrativos.
No aspecto técnico, os alunos estão se desenvolvendo melhor. Na turma com idade
inferior, os alunos não estranham mais o piso, e já possuem melhor controle de bola no chão.
Os atletas maiores, digo acima de 13 anos, já criam jogadas aéreas com mais confiança.
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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ANEXO C - 3º parcela

ANEXO D - 3º parcela

ANEXO E - 3º parcela

ANEXO F - 3º parcela

EXTRATO 3º parcela

BRUNO MALIAS – Coordenador Técnico - 3º parcela

JOCARLYLSON – Professor - 3º parcela

ALCIDEMAR – Coordenador Administrativo - 3º parcela

ALINY - Estagiária - 3º parcela

BMM – ME – Gestão Administrativa - 3º parcela

CHEQUES 3º parcela

