
 

 

(31) 3223-2611 
Rua Congonhas, n° 420, Santo Antônio Belo 

Horizonte - MG - CEP 30330-100 

 

 

 

 

RELATÓRIO TÉCNICO DE PRESTAÇÃO 

DE CONTAS FINAL 

PERÍODO 27/04/2018 a 31/05/2018 

 

 

 

PROJETO NADAR PARA O FUTURO 

 

 
 

n.º 2016.01.0018 

 

 



 

 

(31) 3223-2611 
Rua Congonhas, n° 420, Santo Antônio Belo 

Horizonte - MG - CEP 30330-100 

 
1. APRESENTAÇÃO 

 

I - HISTÓRIA DO MACKENZIE 

O Mackenzie começou a escrever sua história no cenário esportivo e social 

de Belo Horizonte no dia 1º de setembro de 1943. Fundado por um grupo de 

atletas de vôlei e basquete, que tinham como objetivo criar um espaço destinado 

ao lazer e à prática de esportes na capital, o clube iniciou sua trajetória em uma 

quadra construída na Avenida João Pinheiro, uma das áreas mais nobres da 

capital mineira.  

Em 1944, após seguidas vitórias contra equipes da primeira divisão de 

Minas Gerais, o time feminino de vôlei começou a fazer história e aparecer na 

mídia do Estado. “A turma da Avenida João Pinheiro” ficou conhecida por suas 

cortadoras, que faziam um jogo pensado, colocando as bolas nas falhas das 

adversárias, conforme relatava o jornal Folha de Minas do dia 22 de maio daquele 

ano. Filiado à Federação de Vôlei em 1945, a equipe feminina passou a disputar 

a primeira divisão do esporte.  

Com reconhecimento e crescimento do número de frequentadores, a necessidade 

de se construir uma sede própria começou a ganhar vida em 1959. Foi então 

que, após a conquista do heptacampeonato estadual, nos anos seguintes, a 

Prefeitura de Belo Horizonte cedeu a área do bairro Santo Antônio, onde se situa 

a sede atual.  

O Mackenzie é um dos clubes de Belo Horizonte de maior tradição na formação 

de atletas de voleibol, basquetebol e natação. Desde a década de 50 o Mackenzie 

se sobressai nas atividades esportivas, foram muitos títulos conquistados e 

atletas que integram seleções estaduais e nacionais.  

 

II – MODALIDADES E FILOSOFIA  

 

O clube, atualmente focado em 3 modalidades esportivas, investe no 

esporte visando a formação e o desenvolvimento de talentos no esporte, 

concomitante à formação integral do atleta cidadão, estimulando a prática dos 
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valores do esporte como cidadania, respeito, aprendizado. O “ganhar a qualquer 

custo” não está na filosofia Mackenzie de formar atletas, pois respeita e valoriza 

o ser humano em sua totalidade, nos aspectos físicos, psicológicos e 

comportamentais, elevando o patamar da saúde e do bem-estar.  

Tanta história e dedicação ao esporte geraram títulos e um dos pilares 

mais importantes da sua história: O respeito e o reconhecimento no cenário 

esportivo. No voleibol a tradição extrapola os muros do País com Amanda Ferreira 

Meneses, que eleva o nome do clube no voleibol espanhol. Estrelas da nossa 

seleção nacional como Sheilla Castro (bicampeã olímpica), Érika Coimbra, 

Gabriela Braga, Ana Carolina Silva, Tais Mariele, Priscila Heldes, e dentre outras 

que brilham nas quadras da Superliga feminina no Brasil.  

No basquetebol, temos destaques de atletas atuando por outras equipes 

na NBB como os pivôs Wesley de Castro (Pinheiros), Keslei Araújo (Assis/SP) e 

Gedson Thawan Gaspar.  

Na natação, Ítalo Manzine, com berço da sua formação esportiva no 

Mackenzie, hoje em destaque nacional nadando pelo Minas Tênis Clube. Em 2014 

sagrou-se campeão brasileiro, com quebra de recorde de campeonato, nos 

revezamentos 4x100 e 4x50 metros livres no Campeonato Brasileiro Sênior de 

Inverno, no Rio de Janeiro. Neste mesmo campeonato Ítalo Manzine conquistou 

a medalha de prata na prova dos 50 metros livre. No Campeonato Brasileiro 

Absoluto de Natação, Troféu José Finkel, além de sagrar-se campeão brasileiro 

no revezamento 4x50 metros livres, fez história ao conquistar o vice-campeonato 

na prova dos 50 metros livre, ficando atrás apenas do megacampeão Cesar Cielo. 

Em 2016, Italo foi vice-campeão brasileiro no Trofeu Maria Lenk, conquistando 

assim uma vaga nas Olimpíadas Rio 2016 e representou o Brasil na semifinal 

Olímpica Rio 2016. Indiretamente, o nadador carregou as cores do Mackenzie em 

termos de contribuição no seu processo de desenvolvimento de atletas.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral  

Contribuir para o processo de formação e desenvolvimento de atletas de Natação 

do Mackenzie, propiciando melhores condições para a detecção e 

desenvolvimento de talentos no esporte de rendimento. 

 

2.2. Objetivos específicos 

- Auxiliar no desenvolvimento da Natação em Minas Gerais. 

- Permitir o acesso de um maior número de atletas ao esporte competitivo; 

- Possibilitar a participação em competições, permitindo uma formação esportiva 

mais completa e eficiente; 

 

3.  Outras Informações 

 

3.1 - Dimensão Esportiva: Rendimento 

3.2 - Prazo de Execução: 14 meses 

3.3 - Número de Beneficiários: 70 

3.4 - Público Alvo: 

70 atletas da modalidade Natação, naipes masculino e feminino, com faixa etária 

de 06 a 19 anos, do Mackenzie Esporte Clube, divididos nas categorias descritas 

abaixo: 

Junior - 10 atletas 
Juvenil - 15 atletas 
Infantil – 16 atletas 
Petiz - 16 atletas 
Mirim - 12 atletas 
Pré-Mirim - 1 atletas 
Total de atletas: 70  
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4.  Ações 

Treinamento 

Os treinamentos são realizados na unidade do Mackenzie Esporte Clube 

localizado à Rua Benvinda de Carvalho, SN – bairro Santo Antônio em Belo 

Horizonte/MG. Os treinos acontecem de acordo com o quadro abaixo: 

 

Horários de treino 
Categoria 2° feira 3º feira  4º feira 5º feira 6º feira Sábado 

Pré-mirim - das 8h às 9h  das 8h às 9h  das 8h às 9h das 8h às 9h  das 7h às 9h  

Mirim - das 8h às 9h  das 8h às 9h  das 8h às 9h  das 8h às 9h  das 7h às 9h 

Petiz das 15h às 16h45  das 14h30 às 16h  das 14h30 às 16h  das 14h30 às 16h  das 14h30 às 16h  das 7h às 9h  

Infantil das 15h às 16h45  das 16h às 18h30  das 16h45 às 19h  das 16h às 18h30  das 16h45 às 19h  das 7h às 9h  

Juvenil das 16h45 às 19h  das 16h45 às 19h  das 16h45 às 19h  das 16h45 às 19h  das 16h45 às 19h  das 8h às 10h  

Junior das 16h45 às 19h  das 16h45 às 19h  das 16h45 às 19h  das 16h45 às 19h  das 16h45 às 19h  das 8h às 10h  

 

5. Metas 

5.1 - Atender 57 atletas 

Foram atendidos 70 atletas, ocorrendo uma superação da meta prevista.  

 

Documentos comprobatórios: Lista de atletas beneficiadas, com nome, RG, 

CPF, endereço e tels de contato, consolidada em relatório. 

 

5.2 - Participação de 27 atletas no II Torneio Metropolitano Mirim e 

Petiz 

No dia 28 de abril aconteceu em Betim/MG o II Torneio Metropolitano Mirim e 

Petiz. Nessa competição foram realizadas disputas por medalhas, ela serviu como 

obtenção de experiência para competições nacionais e estaduais, além de 

treinamento para futuras competições. A competição foi disputada com 28 atletas 

e conquistamos 25 medalhas de ouro, 27 de prata e 15 de bronze, totalizando 

67 medalhas. Iniciamos a temporada com vários atletas entre os top 10 Brasil, 
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conforme ranking nacional divulgado no site da CBDA. Os destaques da 

competição foram os atletas Arthur Lacerda (categoria petiz 1) e Anna Luisa que 

estão em primeiro lugar geral no ranking brasileiro nas provas de 200 medley e 

100 livre respectivamente. 
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5.3 -  PARTICIPAÇÃO DE 40 ATLETAS NO IV TORNEIO 

METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR 

    Nos dias 10 e 11 de maio aconteceu em Belo Horizonte/MG o IV Torneio 
Metropolitano Infantil a Sênior.  Nessa competição não foram realizadas disputas 
por medalhas, ela serviu como treinamento para os Campeonatos Brasileiros de 
categoria que estão se aproximando, além de obtenção de índices para essas 
mesmas competições e campeonatos estaduais.  
     Integraram a equipe do Mackenzie 40 atletas das categorias infantil, juvenil 
e júnior. Foram obtidos 140 índices para os campeonatos mineiros e 60 para os 
campeonatos brasileiro. 
      Encerramos a competição com várias atletas entre o top 10 do Brasil. 
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5.4 -  PARTICIPAÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE 25 ATLETAS 
NO FESTIVAL CBDA – CORREIOS SUDESTE MIRIM E PETIZ (TROFÉU 
IVO DA SILVEIRA LOURENÇO) 

 

    Nos dias 17 a 20 de maio aconteceu em Guaratinguetá/SP o Festival CBDA – 
Correios Sudeste mirim e petiz (Troféu Ivo da Silveira Lourenço).  Nessa 
competição foram realizadas disputas por medalhas e classificação geral entre as 
melhores e maiores equipes da região sudeste do Brasil. A competição foi 
disputada com 25 atletas num total de 107 pulos. O saldo geral de medalhas na 
categoria mirim foi de 6 de ouro, 4 de prata, 5 de bronze, 3 medalhas de quarto 
lugar, 2 de quinto lugar, 2 de sexto lugar, 1 de sétimo lugar e 2 de oitavo lugar. 
Na categoria petiz foi conquistada 1 de prata, 1 de bronze, 5 de quarto lugar e 3 
de sexto lugar. Obtivemos um total de 35 medalhas. 
 
Classificação geral (categoria mirim): 
 
Quantidade de equipes participantes: 23 
Classificação geral: 4º lugar 
Pontuação: 487 (apenas 96 pontos do terceiro colocado) 
 
Atleta eficiente masculino:  
Henrique Drubscky Cunha (1º lugar com 72 pontos); 
Enzo Pietro Rodrigues (20º lugar com 40 pontos); 
 
Atleta eficiente feminino:  
Anna Luisa Ribeiro (4º lugar com 65 pontos); 
Marina Amaral Pessoa (14º lugar com 53 pontos); 
 
Classificação geral (categoria petiz): 
 
Quantidade de equipes participantes: 37 
Classificação geral: 7º lugar 
Pontuação: 317 (apenas 69 pontos do sexto colocado) 
 
Atleta eficiente masculino:  
Arthur Lacerda (18º lugar com 53 pontos); 
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5.5 - Aumentar o percentual de resultados individuais nas competições amistosos 

realizadas durante a execução do projeto, em comparação ao mesmo período do 

ano anterior. 

Documentos comprobatórios: Cópia emitido pela CBDA ou FAM 

demonstrando os resultados individuais dos atletas e documento emitido pelo 

Mackenzie, assinado pelo técnico responsável consolidados em relatório com 

percentual dos resultados em competições durante a execução do projeto em 

comparação ao percentual dos resultados em competições realizadas no mesmo 

período do ano anterior. 

 

Encaminhamos no campo metas do sistema de prestação de contas da SEESP, 

os resultados oficiais dos atletas nas competições que ocorreram no período 

correspondente à prestação de contas final do referido projeto. Além disso, 

encaminhamos relatório comparativo dos resultados alcançados em relação ao 

ano anterior. 
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6. Divulgação da Logomarca do Governo do Estado e do Minas 
Esportiva Incentivo ao Esporte 

 

 

Banner no Ginásio de Esportes do Mackenzie 
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Faixa do Projeto que os atletas levam nas competições 
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Print do site do Mackenzie onde consta a logomarca do Minas 
Esportiva Incentivo ao Esporte  
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Print do site do Mackenzie onde consta informações sobre o projeto e 

informações sobre a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte 

 

Print do site do Mackenzie onde consta a logomarca do Minas 

Esportiva Incentivo ao Esporte e do Governo de Minas  
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7. Conclusão 

O Projeto Nadar para o Futuro, executado com recursos da Lei Estadual de 

Incentivo ao Esporte teve início de execução em 06 de fevereiro de 2017 

encerrando-se em 31 de maio de 2018 e cumpriu com os objetivos propostos.  

Possibilitou ao Mackenzie beneficiar diretamente os atletas através de 

participação em competições de nível estadual e nacional, proporcionando o 

alcance do objetivo principal do clube que é a formação de atletas.  

As metas pactuadas no plano de trabalho foram cumpridas conforme previsto, 

demonstrando que os objetivos foram alcançados ao final da execução do projeto 

em questão. Uma das evidências são os resultados nas competições.  

Portanto, conclui-se que os recursos do projeto “Nadar para o Futuro” foram 

imprescindíveis e garantiram a melhoria no processo de formação e 

desenvolvimento de atletas olímpicos.  

 

 

 

Carlos Roberto Gonçalves Rocha 
Diretor Presidente 

Mackenzie Esporte Clube 
 


