CENTRO DE FORMAÇÃO DE TENISTAS ANO 4
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Entidade: Associação Icaro Marcolin
Nº SLIE: 1813861-60
Título: Centro de Formação de Tenistas Ano 4
Nº Processo: 58000.003696/2018-43

Apresento por meio deste relatório a execução do projeto Centro de Formação de
Tenistas Ano 4, bem como suas metas e objetivos realizados.
O projeto Centro de Formação de Tenistas Ano 4, teve seu início em novembro
de 2019, e encerramento em 31 de março de 2021, totalizando 17 meses de execução.
Atingiu plenamente todos os seus objetivos, possibilitando que crianças e jovens,
promissores atletas do tênis brasileiro tenham acesso a treinamentos de alto nível em
tênis. Com treinadores capacitados na área, os atletas puderam aprimorar a parte física,
tática e técnica o que proporcionou uma evolução nos novos atletas e permitiu que alguns
deles começassem a disputar torneios estaduais e nacionais.
Com relação as metas propostas no projeto, todas foram atingidas de forma
integral tanto as qualitativas quanto as quantitativas, uma vez que os atletas e equipe
técnica se dedicaram todos os dias e superaram todos os desafios que surgiram no
decorrer do projeto por conta das restrições que foram causadas pela pandemia da Covid19.
A equipe de profissionais trabalhou e se dedicou arduamente para que os atletas
beneficiados do projeto não ficassem sem atividades nos momentos mais desafiadores
da pandemia, e para isso foram ofertadas palestras com ex-atletas profissionais como o
tri medalhista Olímpico Emanuel Rego e o ex – tenista profissional e escritor José Salibi
Neto. Além das palestras também foram ministrados treinos de preparação física on-line
através da plataforma ZOOM. Devido a este esforço conjunto foi possível atingir todas as
metas propostas no projeto.
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Os beneficiários do projeto foram selecionados a partir do projeto de participação
e iniciação ao tênis do Instituto Icaro, por este motivo apenas alguns dos beneficiários
tiveram participação em torneios estaduais e nacionais. Além disso, em março de 2020,
por conta da pandemia da covid-19, quatro dos beneficiários do projeto deixaram de
comparecer aos treinos, devido a este fato nossa equipe precisou selecionais novos
integrantes. A equipe de profissionais contratada trabalhou em busca de melhorar todos
os fundamentos técnicos e táticos de jogo para que os beneficiários pudessem evoluir e
assim tornarem-se mais competitivos nos torneios estaduais e nacionais.
Em relação aos materiais esportivos, como a entidade já possuía materiais de
qualidade para a realização dos treinos, foi possível aguardar até o mês de março/2020
para realizar a primeira compra. Ao total, foram adquiridas no decorrer do projeto um
1.224 bolas de tênis, sendo uma compra realizada em março/2020 e outra em
outubro/2020, desta forma foi possível manter produtos de qualidade durante toda a
execução do projeto.
A entidade realizou a compra de 2.400 unidades de água de coco, 2.400 unidades
de barras de cereal previstas no projeto para realizar o reforço alimentar e hidratação dos
atletas. Além disso por conta do Art. 2º da Portaria nº 353, de 13 de abril de 2020, foi
possível realizar a compra de 20 cestas básicas que foram distribuídas para os
beneficiários do projeto, para que eles e suas famílias pudessem manter uma alimentação
de qualidade.
A repercussão do projeto na sociedade é excelente, uma vez que a maioria dos
atletas beneficiados são de origem humilde. Com o projeto é possível ampliar os
horizontes dos atletas, famílias e da região aonde estão inseridos. Além dos treinamentos
e a inserção na cultura esportiva, os torneios e viagens desenvolvem os atletas como
cidadãos além de traçar objetivos claros para cada jogador.
Em relação aos eventos previstos nos projetos, o objetivo era de que os atletas
jogassem ao menos 20 torneios promovidos pelas entidades oficiais (Federação
Paranaense de Tênis e Confederação Brasileira de Tênis). Como a equipe de atletas
começou no alto rendimento no início deste projeto apenas 7 atletas estiveram presentes
nos torneios realizados no decorrer do projeto. Devido a situação da atual da pandemia
do COVID-19 no país as entidades oficiais (Federação Paranaense de Tênis e
Confederação Brasileira de Tênis), adiaram por vezes a realização de novos torneios. Ao
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todo os atletas disputaram 15 torneios estaduais e nacionais, conquistando 9 títulos e 10
vices. A entidade acredita que mesmo sem atingir o objetivo quantitativo de disputar 20
torneios no decorrer do projeto, foi possível perceber nos atletas uma evolução técnica e
emocional. Segue abaixo a relação de participação em torneios:

RELAÇÃO DE PARTICIÁÇÃO EM TORNEIOS
2019
Estadual - FPT JUNIOR SERIES 1000 – Copa 3XBIT infanto-juvenil - Curitiba de 21/11 a 24/11/2019
João Hammerschmidt
Quartas de Final
8M LAR
Pedro Artur Moro Lima
1ª Rodada
8M LAR

2020
Nacional - 1ª ETAPA CIRCUITO SUL - MARÍNGA - 03/01 A 06/01/2020
10MV
12 M
14M

Francisco Milinorini Chiaratti
Luis Felipe de Almeida Henriques
Gustavo D' Almeida Pirri

Simples: Quartas de Final /Dupla: Finalista
Simples: Semi-finalista/ Simples: Quartas de Final
Simples: 2ª Rodada /Dupla: 2ª Rodada

Nacional - 2ª ETAPA CIRCUITO SUL - LONDRINA - 07/01 A 10/01/2020
12 M
14M

Luis Felipe de Almeida Henriques
Gustavo D' Almeida Pirri

Simples: Semi-finalista/ Simples: Finalista
Simples: 2ª Rodada /Dupla: 2ª Rodada

12 M
14M

Nacional - 3ª ETAPA CIRCUITO SUL - ITAJAÍ - 11/01 A 15/01/2020
Luis Felipe de Almeida Henriques Simples: Quartas de final/ Simples: 8ªs de Final
Gustavo D' Almeida Pirri
Simples: 2ª Rodada /Dupla: 2ª Rodada
Nacional - 4ª ETAPA CIRCUITO SUL - ITAJAÍ - 15/01 A 19/01/2020

12 M

Luis Felipe de Almeida Henriques

14M

Gustavo D' Almeida Pirri

Simples: 1ª rodada
Simples: Primeira Rodada /Dupla: Segunda
Rodada

Nacional - BRASIL JUNIORS CUP - PORTO ALEGRE - 02/02 a 09/02
10MV

Francisco Chiaratti

Simples: 8ªs de Final /Dupla: Quartas de final
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Estadual - CIRCUITO FPT JUNIORS SERIES 1000 1ª ETAPA - Curitiba de 05/03 a 08/03/2020
João Hammerschmidt
Vice- Campeão
8M LAR
Taemy
de
Souza
Oliveira
Vice-campeã
9/10 F LAR
9/10 M
Pedro Artur Moro Lima
Semi-finalista
LAR
Francisco
Chiaratti
Simples:
Finalista
10MV
Luis Felipe de Almeida Henriques
Semi-finalista
12 M
Gustavo D' Almeida Pirri
Semi-finalista
14M
Estadual - FPT JUNIOR SERIES 500 – T. TRAINNING - Curitiba de 12/03 a 15/03/2020
8M LAR
9/10 M
LAR
10MV

8 ML
8ML
10ML
11M
14M

João Hammerschmidt

Vice- Campeão

Pedro Artur Moro Lima
Francisco Chiaratti

Vice- Campeão
Simples: Campeão

Estadual - FPT series 1000 - Curitiba 05/09/ a 08/09
João Hammerschimdt
Simples: Campeão
João Siqueira Kudla
Simples: Quartas de final
Taemy de Souza Oliveira
1ª Rodada
Francisco Milinorini Chiaratti
Simples: Campeão
Gustavo D' Almeida Pirri
Simples: 3ª Rodada

Estadual - Torneio de Classes FPT Series 250+B Copa Festival 3MCC - 23/09 a 03/10
Gustavo D' Almeida Pirri
Simples: Semifinal
4ª Classe M
Estadual - Junior Serie 500 - Curitiba IIDM - 01/10 a 04/10
8/9 M
8ML
8/9 M
12M
12M
14M

8ML
9/10ML
10 ML
12M
14M

João Hammerschimdt
João Siqueira Kudla
Pedro Artur Moro Lima
Francisco Milinorini Chiaratti
Luis Felipe de Almeida Henriques
Gustavo D' Almeida Pirri

Simples: Campeão
2ª Rodada
Simples: Finalista
Simples: Quartas de Finais
Simples: Finalista
Simples: Finalista

Estadual - Juniors Serie 1000 - Curitiba - Merces - 09/10 a 12/10
João Hammerschimdt
Simples: Campeão
Pedro Artur Moro Lima
Simples: Campeão
Taemy de Souza Oliveira
1ª Rodada
Luis Felipe de Almeida Henriques
Simples: Quartas de Finais
Gustavo D' Almeida Pirri
Simples: 1ª Rodada
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8ML
8ML
9/10ML
12M
14M

Estadual - Juniors Series 500 - IIDM - 05/11 a 08/11
João Hammerschimdt
Simples: Campeão
João Siqueira Kudla
1ª Rodada
Pedro Artur Moro Lima
Simples: Campeão
Luis Felipe de Almeida Henriques
Simples: Quartas de Final
Gustavo D' Almeida Pirri
Simples: Quartas de Final

12M

2021
Nacional - Circuito Sul Brasileiro - 2ª Etapa - Maringá - 11 a 15/01/2021
Francisco Milinorini Chiaratti
1ª Rodada

Estadual - FPT Juniors Series 1000 - Curitiba 13 a 16/02/2021 - 1ª Etapa
9/10ML
João Hammerschimdt
Simples: Campeão
9/10ML
Pedro Artur Moro Lima
Simples: Semifinal
9/10ML
Taemy de Souza Oliveira
Simples: Semifinal
14M
Gustavo D' Almeida Pirri
Simples: 2ª rodada

Quanto as condições de acessibilidade a entidade mantêm toda a estrutura apta
para o acesso de idosos e portadores de deficiência conforme o art. 16 do Dec. 6.1/07.

Relatório de Metas
Em se tratando das metas propostas no projeto, estas também foram alcançadas tanto
qualitativamente como quantitativamente.
Dentro das metas qualitativas:
1 - Proporcionar a aquisição e aperfeiçoamento das técnicas da modalidade de
tênis de campo.
A equipe de 20 atletas recebeu treinamento da equipe técnica completa do
projeto, equipe de profissionais altamente qualificados e selecionados no mercado de
forma criteriosa. Todos os membros da equipe estão sempre motivados em ministrar os
melhores treinamentos. Mesmo durante os períodos que devido a pandemia da covid-19
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o Instituto Icaro precisou suspender as atividades presenciais temporariamente, a equipe
de profissionais se dedicou ao máximo para realizar atividades remotas sendo elas:
preparação física, palestras de caráter educativo/esportivo, convidando ex atletas
profissionais para um bate papo com os atletas. Toda essa motivação foi passada para
os atletas e o reflexo são uma alta qualidade no desenvolvimento das técnicas dos
atletas. Para mensurar esta técnica utilizamos o protocolo ITN (International Tenis
Number) em três momentos. Este protocolo comprova a evolução dos atletas. (Em anexo
o protocolo e a tabulação).

2 - Proporcionar a evolução em competições oficiais regionais, estaduais e
nacionais e internacionais de tênis a crianças e adolescentes.
Como os beneficiários do projeto Centro de Formação de Tenistas Ano 4 foram
selecionados a partir do projeto de iniciação ao tênis do Instituto Icaro, por esse motivo
apenas 7 dos beneficiários tiveram participação em torneios estaduais e nacionais.

3 - Realizar ações voltadas ao desenvolvimento das habilidades técnicas, físicas e
psicológicas para que estas crianças e adolescentes se tornem atletas
competitivos.
A primeira ação realizada neste sentido foi a seleção dos atletas no projeto de
iniciação ao tênis do Instituto Icaro, que proporcionou aos atletas uma nova rotina de
treinamento, passaram a treinar 5 vezes por semana, além de um treinamento técnico e
físico mais focados para o alto rendimento. A participação em torneios também
proporciona, por sua vez, o desenvolvimento das habilidades tanto técnicas e físicas
como e principalmente, psicológicas, visto que o tênis é um esporte acima de tudo mental.
Foi elaborado em reuniões da comissão técnica o Relatório Técnico. Este foi mensurado
em três períodos do projeto com observações de características técnicas, físicas,
psicológicas e sociais.
4 - Proporcionar aos atletas condições necessárias para que possam evoluir no
esporte e melhorar seus resultados nas competições oficiais.
Para mensurar tal meta foi realizado um questionário em três períodos perguntando
sobre condições de quadra, material e qualidade da comissão técnica. A tabulação do
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questionário com a média de cada item consta em anexo e demonstra que os atletas
estão satisfeitos com as condições oferecidas aos atletas.

Metas Quantitativas

1- Atender 20 crianças e adolescentes com a prática esportiva do tênis de
campo, 5 vezes por semana, 2,5 horas por sessão.
Segue relação de beneficiários e grade horária de treinamentos que comprovam o
alcance desta meta.

2 - Fornecer 100 lanches, a título de reforço alimentar, por semana, ao público-alvo
da ação.
Ao final de cada sessão de treinamento foram servidos água de coco e barras de cereais.

3 - Participar de 20 torneios promovidos pelas entidades oficiais (Federação
Paranaense de Tênis e Confederação Brasileira de Tênis ).
Devido a situação atual da pandemia da COVID-29 no país as entidades oficiais
(Federação Paranaense de Tênis e Confederação Brasileira de Tênis), adiaram por vezes
a realização de novos torneios. Além disso como a equipe de atletas deste projeto
começou no alto rendimento apenas no início deste projeto apenas 7 integrantes da
equipe tiveram participação em torneios estaduais e nacionais. Ao todo os atletas
disputaram 15 torneios estaduais e nacionais, conquistando 9 títulos e 10 vices. A
entidade acredita que mesmo sem atingir o objetivo quantitativo de disputar 20 torneios
no decorrer do projeto, foi possível perceber nos atletas uma evolução técnica e
emocional.
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COMPROVANTES DE EXECUÇÃO
Segue abaixo várias fotos de treinos, competições e reportagens nos
diferentes meios de comunicações feitos sobre o Centro de Formação de Tenistas
ano 4. Comprovando e demonstrando a importância para os atletas, esporte e
sociedade.
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EXECUÇÃO FINANCEIRA
O projeto foi plenamente realizado dentro das estratégias de ações projetadas. O
Auxiliar Técnico de Tênis que foi contratado no início do projeto teve sua rescisão
realizada apenas 4 meses após sua contratação, sua rescisão aconteceu pois o
colaborador não se encaixou na equipe. O Preparador Físico do projeto teve que deixar
a equipe por motivos pessoais no 5º mês do projeto, desta forma a entidade buscou outro
no mercado e realizou a contratação, porém o mesmo não se encaixou na equipe e teve
sua rescisão efetuada. E em conjunto com a equipe técnica do projeto foi concluído que
o Coordenador de Esportes e o Treinador conseguiriam suprir as tarefas do Auxiliar
Técnico de Tênis e do Preparador Físico, desta forma, com essa otimização de recursos
e rendimentos financeiros foi possível prorrogar o projeto, proporcionando o treinamento
de alto nível por mais tempo para estes atletas.
Mesmo com a otimização dos recursos e por consequência a extensão da
execução do projeto conseguimos manter a qualidade dos treinamentos, sendo que
tivemos uma conscientização por parte dos atletas e professores na importância do
projeto manter o alto nível. Com isenção das taxas de inscrição dos campeonatos foi
possível a participação nas competições desejadas, possibilitando ótimas experiências e
desafios aos atletas.
Em relação aos rendimentos financeiros, que totalizaram R$ 4.104,98 (quatro mim
cento e quatro reais e noventa e oito centavos) estes foram utilizados para melhor
adequar a prorrogação de execução do projeto. Após a 2ª parcela ser transferida da conta
captação (40.474-8) para a conta movimentação (40472-1), ficou um saldo de
rendimentos que não foi transferido junto com o montante da 2ª parcela do projeto, ao
final da execução do projeto o valor que restou na conta captação foi de R$ 1.261,31 (um
mil duzentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos).
O relatório de Execução Físico – Financeira obteve um total programado de
recursos o valor de R$ 385.514,77 (trezentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e quatorze
reais e setenta e sete centavos), e o relatório de Receita e Despesa obteve um total de
R$ 386.904,98 (trezentos e oitenta e seis mil, novecentos e quatro reais e noventa e oito
centavos), uma diferença de 1.390,21 (um mil trezentos e noventa reais e vinte e um
centavos). Esta diferença se dá pois o remanejamento do plano de trabalho realizado em
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7 de julho de 2020, não considerou o rendimento financeiro no valor de R$ R$ 1.261,31
(um mil duzentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos), que estava na conta
captação do projeto, além dos rendimentos financeiros após o período de adequação de
plano de trabalho, de Julho/2020 à Março/2021.
Após realizar a análise dos relatórios de prestação de contas foi identificado que
após o termino do projeto a entidade excedeu o valor de R$30,05 (trinta reais e cinco
centavos) referente a ação 3.2 Encargos trabalhistas do auxiliar técnico de tênis, R$3,12
(três reais e doze centavos) referente a ação 5.3 barra de cereal e R$1.864,48 (hum mil
oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) referente a ação 2.1
atividade meio Encargos trabalhistas do ajudante de manutenção. Totalizando
R$1.897,65 (hum mil oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos) de
recursos financeiros que excederam as ações programadas. A entidade realizou a
devolução deste saldo por meio de uma GRU, conforme instrução da Secretaria Especial
do Esporte (e-mail em anexo).
O relatório de pagamentos está organizado de forma cronológica baseado no
extrato bancário, para facilitar análise das despesas.
A entidade solicitou por meio do ofício nº 128/2021, a transferência do saldo final
do projeto Centro de Formação de Tenistas Ano 4 no valor de R$ 48.760,49 (quarenta e
oito mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos), para o projeto Centro
de Formação de Tenistas Instituto Icaro ano IV, processo nº 71000.054076/2020-55. Esta
solicitação foi aprovada por meio do ofício nº 329/2021/SEESP/DIFE/CGDPE-PCF/MC,
no dia 03 de maio de 2021.

PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS
Sobre os pontos positivos a entidade ressalta a evolução técnica, tática e física
dos novos beneficiários do projeto o que possibilitou que em menos de 5 meses os
primeiros atletas pudessem disputar e alcançar os primeiros resultados em torneios
estaduais. Outro ponto positivo percebido durante a execução do projeto foi que ao
receberem uniformes completos, participarem dos treinamentos diários além da vivência
do ganhar e perder durante os treinos e competições despertou nos beneficiários do
projeto um sentimento de união. Este sentimento resultou em uma evolução emocional e
social no grupo.
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Em relação aos pontos negativos ressalta-se comentar a dificuldade que e
entidade teve na captação de recursos, mas após muitas reuniões e trabalho
conseguimos superar esta dificuldade e captar um ótimo recurso para a execução do
projeto. Além disso, com a Pandemia da COVID-19, a entidade precisou reinventar-se
buscando por meio da tecnologia alternativas para manter a rotina de treinamento além
de manter a motivação e engajamento dos atletas. Outro desafio enfrentado pela entidade
foi o cancelamento dos torneios por causa da pandemia.

CONCLUSÃO
O projeto Centro de Formação de Tenistas Ano 4, executado por meio da Lei de
Incentivo ao Esporte do Ministério da Cidadania Secretaria Especial do Esporte foi de
grande valor para a Associação Icaro Marcolin. Uma vez que, por este projeto
conseguimos desenvolver e aprimorar as qualidades dos 20 tenistas envolvidos.
Concluímos que desta forma, todas as ações previstas no plano de trabalho foram
atingidas com muita dedicação e trabalho. E que o projeto possui mais pontos positivos
do que negativos.

Curitiba, 17 de maio de 2021

Elizabeth Maria de Paula
Presidente da Associação Icaro Marcolin
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