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CADASTRO GERAL DE PROJETO ESPORTIVO 

A – FICHA CADASTRAL e VALOR DA PROPOSTA 

1. CADASTRO DA ENTIDADE   

A) NOME 

ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ 

B) CNPJ 

66.995.440/0002-15 

C) LOGRADOURO (AVENIDA, RUA, ALAMEDA, ETC) 

ÂNGELA ROSA SCARABUCCI 

D) Nº. 

2155 

E) BAIRRO 

ÂNGELA ROSA 

F) DATA DE EMISSÃO DO CNPJ 

19/05/2014 

G) MUNICÍPIO 

FRANCA 

H) CEP 

14405-275 

K) DDD 

16 

L) TELEFONE  

3722-5414 

M) FAX 

N) E-MAIL 

associacaokiaikandejudo@hotmail.com 

O) SITE 

kiaikanfranca.wordpress.com 

 

2. DIRIGENTE REPRESENTANTE LEGAL   

A) NOME 

JOSÉ NILTO BANDEIRA DO NASCIMENTO 

B) CPF Nº 

138.636.868-70 

C) RG Nº. 

24.529.722-4 

D) ÓRGÃO EXPEDIDOR 

SSP/SP 

E) CARGO OU FUNÇÃO 

VICE-PRESIDENTE 

F) DURAÇÃO MANDATO 

4 ANOS 

G) DATA DA POSSE 

08/05/2015 

H) LOGRADOURO (AVENIDA, RUA ALAMEDA, ETC) 

AVENIDA DO DIAMANTE 

I) Nº. 

1000 

J) BAIRRO 

MARUMBE 

K) MUNICÍPIO 

PATROCÍNIO PAULISTA 

L) DDD - FONE FIXO M) DDD – CELULAR 

16 99203 1219 

N) FAX 

O) E-MAIL 
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administracao@eletronascimento.com.br 

 
 
 

3. VALOR DA PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO   

A) R$ 87.260,00 (Oitenta e sete mil duzentos e sessenta reais) 
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B – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

1. TÍTULO DO PROJETO   

DIAMANTE OLÍMPICO 

 

2. OBJETO DA PARCERIA   

O objetivo é formar atletas de ponta, capazes de representar a cidade de Franca em competições 

regionais, estaduais, nacionais e internacionais com competência e chances de conquistar medalhas e 

marcar presença em pódios, além de apresentar bom desempenho em seletivas e torneios 

classificatórios. Avaliar e preparar os atletas e a equipe para a otimização de seu desempenho 

esportivo. 

 

3. JUSTIFICATIVA / DESCRIÇÃO DA REALIDADE   

3.1 –Criado pelo filósofo e professor Jigoro Kano no ano de 1882 no Japão, o judô é uma arte marcial 

esportiva que tem como objetivo o fortalecimento integrado de físico, mente e espírito, bem como o 

desenvolvimento de técnicas de defesa pessoal. 

Derivado do jujitsu, arte marcial do Japão medieval, a expressão Judô significa literalmente “caminho 

suave”, e tem como seu fundamento básico o respeito à vida. Através do embate corporal promovido 

por golpes específicos, o adversário se torna instrumento de alcance à perfeição e ao equilíbrio. 

Concentração, disciplina e respeito pelo outro são valores fundamentais do esporte. Todo o 

aprendizado e aperfeiçoamento são canalizados para o tatame, e desde o início dos treinos os 

praticantes são orientados e condicionados para desenvolver seu autocontrole. É modalidade olímpica 

desde 1964. 

Os profissionais responsáveis pelas equipes de rendimento têm em seu currículo (item 16) várias 

conquistas enquanto técnicos e lutadores, apresentando vivência em competições nacionais e 

internacionais, experiência na área, e olhar clínico treinado e especializado no aperfeiçoamento de 

atletas, para que eles se tornem o melhor que podem ser.  

Sob seu comando, os atletas representantes da cidade de Franca, tanto da equipe masculina quanto da 

feminina, sagraram-se campeãs de competições regionais e estaduais por anos seguidos, ajudando o 

município a somar pontos na busca por troféus em eventos como os Jogos Regionais, por exemplo. A 

Kiai-Kan está em mais de 70% dos pódios das competições paulistas, sendo a equipe que mais venceu 

os jogos regionais nos últimos 14 anos. 

A metodologia de treinamento é tão eficiente e completa que uma das atletas oriundas do programa, 

Sarah Chaves, sagrou-se campeã brasileira e representa o Brasil em competições internacionais de sua 

categoria, e tem tudo para se destacar ainda mais no esporte e levar o nome de Franca para o resto do 
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mundo. 

A Associação conta com estrutura física completa para o desenvolvimento de treinamentos, 

professores experientes e competentes, graduados e com enorme experiência na área de participação 

de campeonatos, avaliação clínica e reconhecimento de talentos. Ademais, somam-se ainda várias 

conquistas individuais e coletivas, fruto de um trabalho sério desenvolvido há vários anos, consagrado 

e reconhecido em toda a região, atraindo um público grande e verdadeiramente interessado no 

esporte. 

É importante, então, dar seguimento aos trabalhos que vem sendo desenvolvidos, manter a qualidade 

dos resultados obtidos e planejar novas conquistas. 

3.2 –O projeto da Associação em parceria com a Prefeitura Municipal supre uma necessidade da qual o 

município não dispõe no momento: uma equipe de rendimento especializada e competitiva, que 

represente a cidade em competições variadas.  

A cidade precisa de representação, e isso é um fato. Uma equipe pronta que a defenda em 

campeonatos, e por aqui mesmo são encontrados talentos para a disputa de jogos, atletas francanos 

treinados para competições de nível alto e profissional. Não é necessário, então, contratar atletas 

forasteiros para campeonatos, quando aqui já existe o celeiro de preparação, gerando assim uma 

maior economia para o município. 

 

4. PERÍODO DE EXECUÇÃO   

A) INÍCIO 

MARÇO/2018 

B) TÉRMINO 

DEZEMBRO/2018 

C) DURAÇÃO 

      10 MESES 

 

5. PÚBLICO ALVO   

5.1 - O público alvo direto são jovens de ambos os sexos,que já fizeram parte da iniciação no esporte e 

ter pelo menos 11 anos, faixa para a qual já existem campeonatos classificatórios. 

De acordo com a idade, osatletassão divididos nas seguintes categorias: 

A) INFANTO JUVENIL (SUB 13) – 11 e 12 anos 

B) PRÉ JUVENIL (SUB 15) – 13 e 14 anos 

C) JUVENIL (SUB 18) – 15 e 17 anos 

D) JUNIOR (SUB 21) – 18 a 20 anos 

E) SÊNIOR  - acima de 23 anos 

5.2- Indiretamente também pretende-se atender às famílias e demais pessoas ligadas aos atletas da 

rendimento, que participam de forma indireta dos treinamentos, competições, eventos e campeonatos 
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dos quais participam como representantes da cidade de Franca no esporte. 

O regime intenso de treinamentos e competições envolvem extrema dedicação com consequências 

abdicações, o que torna o acompanhamento e apoio da família essencial para o bom desempenho do 

lutador. 

 

6. LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO   

1 –SEDE ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ 

A) NOME DO LOCAL E O QUE SERÁ DESENVOLVIDO 

ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ 

B) LOGRADOURO (AVENIDA, RUA, ALAMEDA, ETC) 

PADRE CONRADO 

C) Nº. 

605 

D) BAIRRO 

VILA SANTOS DUMONT 

E) FONE 

3722 5414 

 

7. METODOLOGIA DA FORMAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO   

7.1 - As atividades voltadas para a equipe de rendimento se iniciam logo no começo do ano, para que 

os atletas não percam ritmo e possam voltar rapidamente à sua rotina após o descanso para as 

festividades do fim do ano. 

O desenvolvimento dos treinamentos é feito de acordo com o cronograma semestral de treinamentos, 

baseado no calendário da Federação Paulista de Judô e da Confederação Brasileira de Judô, para que o 

os atletas estejam focados e alinhados com as competições oficiais. 

Os treinamentos contam com partes específicas de variados golpes básicos e avançados a serem 

utilizados durante uma luta, sendo eles necessariamente memorizados e entendidos em suas 

variações. São golpes de pernas, quadril, mãos, amortecimentos de quedas, rolamentos no tatame, 

imobilizações no solo, táticas de contragolpe. Por ser um esporte muito fluido, o judô conta com 

muitas novidades em técnicas de pegada, por exemplo, e é necessário que os atletas estejam sempre 

atualizados. 

Para que os atletas avaliem o próprio desempenho, notem seus erros para posterior correção e 

paratambém estudem seus adversários e se familiarizem com seu estilo de luta e grau técnico, são 

feitas exibições e análises de vídeos de lutas, que depois são destrinchados e discutidos com os 

técnicos e auxiliares. 

Uma constante em artes marciais, categorizada por peso, são ensinadas para a equipe táticas de 

alteração de peso legalizadas pela confederação, seja para aumenta-lo ou diminuí-lo.  

Lutas técnicas entre os atletas da equipe também são parte importante das atividades desenvolvidas, 
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para testar a qualidade dos lutadores, praticar novos golpes e aprimoramento de técnicas, além de ser 

um teste mais próximo da realidade para que haja ajuda mútua entre os atletas, troca de experiências 

e conselhos. 

Além disso, os técnicos também se apoiam em suas capacidades profissionais e pessoais para educar, 

disciplinar e preparar os lutadores para treinos e competições, e passar a eles os valores de garra, 

determinação, disciplina, perseverança, humildade e equilíbrio emocional. 

7.2 – A Associação trabalhou durante o ano de 2017 com 30 atletas em sua equipe de rendimento, com 

idades que a partir de 11 anos, divididos em categorias diversas conforme exposto no item 5. 

Os atletas treinam somente no núcleo da rua Padre Conrado, e são atendidos em oito horários de 

treinamento, com duração de, em médiaduas horas cada. Durante a semana ocorrem, ainda, 

treinamentos focados exclusivamente no fortalecimento físico de cada lutador, disponibilizados três 

vezes por semana conforme tabela abaixo. 

 

GRADE HORÁRIA 

CATEGORIA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
Físico  13h30 as 14h30   13h30 as 14h30 13h30 as 14h30 

Sub 11, 13, 15, 
18 e acima 

15h às 17h30  15h às 17h30  15h às 17h30 

Sub 11, 13, 15, 
18 e acima 

20h as 22h  20h as 22h   

 

Os atletas participam de atividades focadas em seu desenvolvimento físico e técnico de segunda à 

sexta-feira. 

7.3–O calendário está em documento anexo* 

7.4 –A Associação Kiai-Kan não pretende organizar nenhum evento para a equipe de rendimento. 

7.5–Os regulamentos das competições de judô organizadas pela Confederação Brasileira de Judô e 

Federação Paulista de Judô são disponibilizados através do site de cada organização, cerca de 15 dias 

antes da realização do evento, e por este motivo é impossível fazer a juntada deles neste momento. 

7.6–Para fazer parte da equipe de atletas de talentos do futuro e alto rendimento é necessário: 

 Ser maior de 13 anos; 

 Treinar regularmente a modalidade há no mínimo doze meses;  

 Ser graduado minimamente na faixa amarela;  

 Estar regularmente afiliado à Associação Paulista de Judô (FPJ);  

 Ser aprovado pelo treinador (sensei) na parte técnica. 
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7.7- Recursos Humanos 

PROFISSIONAL GRADUAÇÃO CREF FUNÇÃO 
Luzia Lourenço de Souza 
Oliveira 

Faixa preta – 3ª 
Dan (Sandan) 

016802-G/SP Técnica 

 

O critério de seleção de cada profissional foi através de análise curricular e experiência com a 

modalidade. O profissional precisa ter graduação na faixa preta em judô, e apesar de o Conselho 

Regional de Educação Física não exigir a formação superior, para manter a qualidade técnica, 

excelência em métodos de ensino e evitar riscos de erros e lesões, os técnicos são formados e possuem 

registro no CREF. Os professores da equipe de rendimento têm altas graduações na faixa preta e 

grande experiência em campeonatos. 

Para as contratações estão inclusas todas as despesas com encargos trabalhistas. 

A profissional atende a equipe em suas variadas necessidades, repassando seus conhecimentos aos 

atletas e preparando-os para as competições. 

 

8. AÇÕES   

8.1 – Etapa I – Atividade Fim 

Iniciativas necessárias para a manutenção do projeto: 

1 - TAXAS 

A)TAXA DE FEDERAÇÃO 

Para participarem oficialmente de torneios e competições da modalidade, é necessário que os atletas 

sejam federados no órgão regional que responde pela modalidade, e recebam suas carteirinhas de 

apresentação obrigatória. Os registros são feitos na Federação Paulista de Judô (FPJ) 

A Associação Kiai-Kan também precisa se federar para continuar seu funcionamento de forma correta 

e legal. 

B)TAXAS DE INSCRIÇÃO 

Os eventos organizados pela Federação Paulista de Judô (FPJ) e Confederação Brasileira de Judô (CBJ) 

possuem taxas de inscrição com valores que variam de acordo com o tipo de campeonato organizado. 

Para participar deles, bem como de seletivas, e representar a cidade, é necessário que os atletas sejam 

inscritos. 

Quantidades 

01 anuidade de associação – R$1.310, 00 anual 

20 carteirinhas da primeira divisão – R$ 260,00 (cada) 
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20 carteirinhas de divisão aspirante – R$ 70,00 (cada) 

80 taxas de inscrição – R$ 50,00 (cada). 

ESTIMATIVATOTAL– R$ 11.910,00 (onze mil novecentos e dez  reais) 

2 -TRANSPORTE 

As competições são realizadas de forma classificatória nos níveis regional, estadual, nacional e 

internacional. A distância a ser percorrida depende do nível do torneio, podendo ser requisitado 

transporte terrestre ou aéreo. O valor descrito fica reservado para ser empregado conforme a 

classificação das equipes, visto que as entidades esportivas são informadas de seus eventos via 

circular emitida pela FPJ e CBJ e apenas posteriormente à análise deste plano tais eventos são 

realizados. 

ESTIMATIVA – R$ 18.000,00 (Dezoito mil e setecentos reais) 

Seleção a ser feita baseada em três orçamentos, selecionando-se o de melhor (menor) preço. 

3 -HOSPEDAGEM 

Para competições realizadas em locais distantes em horário que não permita retorno imediato à 

Franca é necessário hospedagem de atletas e comissão técnica. Assim como ocorre no transporte, 

primeiramente é preciso saber a classificação dos atletas nas competições futuras, para saber se ela 

será necessária. 

ESTIMATIVA – R$ 7.000,00 (Nove mil reais) 

Seleção a ser feita baseada em três orçamentos, selecionando-se o de melhor (menor) preço. 

 

4 –MATERIAIS 

A) QUIMONOS TRANÇADOS 

Para representação digna da cidade de Franca, é importante que o lutador se apresente com um 

quimono novo, bem cuidado e devidamente sinalizado com patches de identificação das divisões 

esportivas do município e parceiros. Muitos dos componentes da equipe de rendimento possuem 

recursos limitados e treinam e competem com quimonos surrados por muitos anos de uso, incontáveis 

puxões e golpes. O material daria uma nova imagem à equipe, e levaria o nome de Franca de maneira 

limpa, uniforme e padronizada. 

Quantidade: 30 

B) PATCHES 

Trata-se de etiquetas de logomarca confeccionadas em tecido resistente, utilizadas para identificação e 

uniformização dos atletas. Elas serão costuradas nas costas e no peito dos quimonos 

Quantidade: 100 
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ESTIMATIVA – R$ 6.800.00 (Seis mil e oitocentos reais) 

8.2 – Etapa II – Despesas Administrativas 

1 – RECURSOS HUMANOS 

A) Técnico 

Um (01) profissional com experiência em gestão de equipes esportivas de alto rendimento e 

orientação de atletas, com vivência no ambiente competitivo dos torneios oficiais. O técnico é 

graduado na faixa preta em judô (3º Dan),formado em educação física, registrado no CREFe 

amplamente experiente em suas áreas de atuação, agregando várias conquistas e títulos ao longo dos 

anos. 

ESTIMATIVA: R$ 31.200,00 (Trinta e um mil e duzentos reais) 

C) Assessor jurídico 

Um (01) profissional formado em Direito e com registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que 

auxilie no cumprimento do termo de parceria e observância de pormenores de constantes. Análise da 

prestação de contas apresentada pela entidade, com organização de dados e elaboração de relatório 

mensal obrigatório; formulação de respostas a ofícios e questionamentos com toda a tecnicidade e 

detalhes requeridos durante o contrato, orientação aos responsáveis sobre cumprimento constante da 

Lei 13.019, análise jurídica de ações propostas pela Associação e justificativas requeridas pela 

administração, bem como novidades jurídicas, incentivo e eventuais recursos. Acionado sempre que 

houver necessidade. 

ESTIMATIVA: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) 

C) Contador 

Para realizar com precisão as prestações de contas devidas pelo termo de parceria ao fim de cada mês. 

ESTIMATIVA: R$ 2.000.00 (Dois mil reais) 

 

9. METAS 

9.1 - Metas qualitativas: 

 Representar dignamente a cidade de Franca, tanto Prefeitura Municipal quanto FEAC 

(Fundação de Esportes, Arte e Cultura) em todo o território nacional através de competições 

oficiais organizados pela Federação Paulista de Judô (FPJ) e Confederação Brasileira de Judô 

(CBJ); 

 Participar de torneios amistosos com a equipe de formação desportiva para incentivar os mais 

jovens, visto que uma equipe será o espelho da outra; 
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 Participar de Jogos escolares, Jogos Regionais e Jogos Abertos, com o dever de obter bons 

resultados para a cidade; 

 Participar de seletivas nacionais com o objetivo de compor as seleções Sub 18 e Sub 21; 

 Manter e aumentar a presença massiva nos pódios das competições paulistas. 

9.2 – Metas quantitativas: 

 Ter 50 atletas integrantes da equipe de rendimento, representando a cidade em diversas 

categorias; 

 Cumprir cronograma de treinamentos estabelecidos para o ano de 2018, com atividades 

diárias durante o período de vigência da parceria. 

Indicadores: Relatórios mensais; fichas de inscrição; fiscalização do gestor do projeto; 

registros fotográficos. 

 Estar presente em, pelo menos oito (8) competições oficiais realizadas pela Secretaria de 

Esportes do Estado de São Paulo e Federação Paulista de Judô, conforme calendário 

disponibilizado no item 7.3 e os oficiais anexados a este plano. 

Indicadores: Inscrições efetivadas em competições; solicitação de transporte; hospedagem; 

relatório redigido pela Associação com desempenho dos atletas; registros fotográficos; 

divulgação no site oficial; divulgação da imprensa. 

 Desempenho satisfatório nas competições oficiais estabelecidas no calendário da FPJ, CJB, bem 

como participação nos Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior. 

Indicadores: Súmulas; fotos; registros nos sites das competições. 

 

10. VALOR DO PROJETO   

A) R$ 87.260,00 (Oitenta e sete mil duzentos e sessenta reais) 

 

11. PREVISÃO DAS RECEITAS / FONTES DE RECURSOS 

11.1 Outras receitas e apoios, economicamente mensuráveis, para a execução do projeto: 

 Recursos Públicos Municipais 80.000,00 

 Recursos Públicos Estaduais / Federais 0,00 

 Recursos Próprios 20.000,00 
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 Outros recursos 0,00 

 Receitas previstas 0,00 

 TOTAL GERAL 20.000,00 

 

11.2 – As parcerias e apoios não onerosos para a realização do projeto acontecerão através da 

comissão de pais colaborando voluntariamente com a parte técnica. Portando, não prevista ou sujeita 

a planejamento preciso. 

 

12. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS/DESPESAS 

Planilha anexa. 

 

13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Planilha anexa. 

 

14. PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 

Dentre os parâmetros utilizados para a aferição do cumprimento das metas, destacam-se os seguintes: 

 Cumprimento fiel das atividades previstas neste plano de trabalho, para consecução do objeto 

pactuado entre as partes; 

 Descrição da realidade exata do desenvolvimento do projeto e informações precisas sobre o 

número de atletas integrantes da equipe de rendimento com comprovação através de fichas de 

inscrição e listagem; 

 Registro fotográfico de participação dos atletas em competições de níveis regional, estadual, 

nacional e internacional, para as quais divulgam o nome de Franca e da FEAC; 

 Relatórios periódicos com descrição detalhada das atividades desenvolvidas no projeto e fluxo 

de atividades desenvolvidas, com apontamentos para os atletas que se destacam e resultados 

conquistados; 

 Fiscalização por parte do gestor do projeto, com prestação de esclarecimentos por parte deste 

ou da FEAC sempre que se fizer necessário e/ou ocorrerem; 

 Minuciosos relatórios financeiros elaborados todo o mês, demonstrando a necessidade e 
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destino de cada centavo fornecido pelo poder público. 

Relatório elaborado no final da parceria apontando que alunos da equipe se destacaram, bem como o 

desempenho de atletas novatos recém-incorporados. 

 

15. EXPERIÊNCIA ANTERIOR NA EXECUÇÃO DO OBJETO 

15.1 – A Associação Kiai-Kan é parceira da Prefeitura Municipal de Franca desde 2006, totalizando 

então doze anos de colaboração vitoriosa com muitas conquistas. Mesmo antes do advento da Lei 

13.019/2014, os contratos feitos entre as partes já seguia modelo parecido com o atual e rendia frutos. 

O município tem a seu dispor desde então uma equipe de rendimento com talentos francanos, 

condições de disputar os mais variados torneios e competições e conquistar pódios e premiações. 

Reflexo disso é a hegemonia da equipe feminina nos Jogos Regionais, campeã durante anos seguidos, e 

o surgimento de atletas de ponta que representam Franca em competições internacionais. 

Tudo isso é o resultado da dedicação dos atletas, que encontram estrutura para treinar e profissionais 

competentes e experientes para os orientar e incentivar. 

15.2 – Para demonstrar a confiança da administração e experiência na proponente na parceira, 

seguem digitalizações da primeira página de alguns convênios já firmados entre a Associação Kiai-Kan 

e a Prefeitura Municipal de Franca: 



 

 
13 

 

 
 
 



 

 
14 

 



 

 
15 

 

 
 



 

 
16 

 



 

 
17 

 



 

 
18 

 



 

 
19 

 



 

 
20 

Destacam-se também matérias publicadas em jornais locais que mostram algumas conquistas dos 

atletas da equipe de rendimento: 
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16. GESTOR TÉCNICO   

A) NOME 

LUZIA LOURENÇO DE SOUZA OLIVEIRA 

B) CREF Nº 

016802-G/SP 

C) RG Nº. 

21.188.859 

D) ÓRGÃO EXPEDIDOR 

SSP/SP 

E) CPF Nº 

098.846.338-51 

F) QUAL O VÍNCULO DO GESTOR TÉCNICO E PREPONENTE: 

(X) CONTRATADO PARA O PROJETO  

G) LOGRADOURO (AVENIDA, RUA ALAMEDA, ETC) 

JOSÉ JOAQUIM DA ROCHA 

H) Nº. 

6240 

I) BAIRRO 

PARQUE DO HORTO 

J) MUNICÍPIO 

FRANCA - SP 

K) DDD - FONE FIXO 

16 3705 5038 

L) DDD – CELULAR 

16 99154 0800 

M) E-MAIL 

luziazacarias@hotmail.com 

N) BREVE CURRÍCULO 

LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FÍSICA – UNIFRAN/2005 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ 

FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ 3º DAN - SANDAN 

 EXPERIÊNCIA 

ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ 

RUA GENERAL CARNEIRO, 743, ESTAÇÃO – FRANCA/SP 

20 ANOS DE SERVIÇO 

SICOOB CECREMEF USINA DE ESTREITO 

RUA LUIZ CARLOS BARRETO – PEDREGULHO/SP 

16 ANOS DE SERVIÇO 

RESULTADOS OBTIDOS ENQUANTO TÉCNICA 

ANO CATEGORIA CAMPEONATO PREMIAÇÃO 
2010 EQUIPE FEMININA  JOGOS REGIONAIS CAMPEÃO GERAL 
2010 EQUIPE FEMININA JOGOS ABERTOS DO 

INTERIOR 
OURO POR EQUIPES 

2010 GERAL CAMPEONATO PAULISTA 10 MEDALHAS 
2011 EQUIPE FEMININA JOGOS REGIONAIS CAMPEÃO GERAL 
2011 EQUIPE FEMININA JOGOS ABERTOS DO 

INTERIOR 
CAMPEÃO GERAL 

2011 GERAL CAMPEONATO PAULISTA 5 MEDALHAS 
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2011 M. MÉDIO CAMPEONATO SUL-
AMERICANO 

CAMPEÃO 

2012 M. MÉDIO CAMPEONATO SUL-
AMERICANO 

3º LUGAR 

2012 EQUIPE FEMININA JOGOS REGIONAIS CAMPEÃO 
2013 ATLETA SARAH CHAVES CIRCUITO MUNDIAL 

JUNIOR 
VICE-CAMPEÃO 

2013 EQUIPE FEMININA JOGOS ABERTOS DO 
INTERIOR 

VICE-CAMPEÃO GERAL 

2013 EQUIPE MASCULINA JOGOS ABERTOS DO 
INTERIOR 

3º LUGAR GERAL 

2014 EQUIPE FEMININA JOGOS REGIONAIS CAMPEÃO 
2014 EQUIPE MASCULINA  JOGOS REGIONAIS CAMPEÃO 
2014 ATLETA SARAH CHAVES SELETIVA NACIONAL 

SUB-18 
VICE-CAMPEÃO 

2015 EQUIPE FEMININA JOGOS REGIONAIS CAMPEÃO 
2015 EQUIPE MASCUILINA JOGOS REGIONAIS CAMPEÃO 
2016 EQUIPE FEMININA JOGOS REGIONAIS CAMPEÃO 
2016 EQUIPE MASCULINA JOGOS REGIONAIS CAMPEÃO 
    

 

TÍTULOS CONQUISTADOS COMO ATLETA 

ANO CATEGORIA CAMPEONATO COLOCAÇÃO 
1998 SÊNIOR CAMPEONATO PAULISTA 3ª LUGAR 
1998 SÊNIOR CAMPEONATO 

BRASILEIRO 
3º LUGAR 

2000 SÊNIOR JOGOS ABERTOS 
BRASILEIROS 

CAMPEÃ 

2000 ABSOLUTO JOGOS ABERTOS 
BRASILEIROS 

CAMPEÃ 

2000 MÁSTER CAMPEONATO 
BRASILEIRO 

CAMPEÃ 

2000 MASTER CAMPEONATO MUNDIAL 3º LUGAR 
 

 

17. AUTENTICAÇÃO   

Franca, 28 de fevereiro de 2018 

 

Assinatura do Dirigente representante legal da entidade. 

 
 
 


