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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO – VISITA TÉCNICA 

 
DATA: 11 e 12/11/2010 
LOCAL: Porto Alegre/ RS 
TÉCNICO(S): Laene Lustosa 
OBJETO DA VISITA: Monitoramento da execução do projeto 
 

PROPONENTE: VELEIROS DO SUL ASSOCIAÇÃO NÁUTICA DESPORTIVA 

PROCESSO: 58000.002100/2008-16 PROJETO: Nations Cup Grand Final 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/09/2009 a 31/08/2011 VALOR CAPTADO: R$ 1.262.500,00 

VALOR LIBERADO: R$ 1.320.420,81 (captado+rendimento) SALDO (LIVRE MOVIMENTO- 19/11/2010): R$ 508.676,54 

OBJETIVO: Estruturar um centro de treinamento para que velejadores possam treinar e praticar o Match Race visando a 
participação no Pan-americano de 2011 e as Olimpíadas de 2012. 

PÚBLICO BENEFICIADO: Velejadores de Match Race dos sexos masculino e feminino 

LOCAIS DE EXECUÇÃO: Porto Alegre/ RS 

 

1 Resumo da Visita 

Durante a visita foi possível acompanhar parte das ações regulares do projeto e momentos de uma 
competição de Match Race sediada pelo Veleiros do Sul e com a participação de atletas beneficiados pelo 
projeto. O treino regular não foi realizado em função da participação dos atletas em diferentes competições 
no Brasil e no exterior. 

O desenvolvimento dos atletas é decorrente dos treinamentos específicos para Match Race e da 
participação em diversas competições que proporcionam aos atletas preparo e visibilidade para as seletivas 
da equipe brasileira para o Pan-americano de 2011 e para as Olimpíadas de 2012. Os atletas contam ainda com 
treinamento físico realizado na academia equipada com aparelhos adquiridos com recurso incentivado, 
proporcionando estrutura adequada para a preparação física, apesar de funcionar em espaço provisório. 

Os barcos classe Elliott, modelo que será utilizado nas olimpíadas de 2012, são importados da China e 
já estão em trânsito para o Brasil, com previsão de chegada para 17/12/2010, devendo estar disponíveis 
para os atletas no início de 2011. Com isso, os atletas beneficiados pelo projeto serão os primeiros na 
América Latina a treinar com esta classe de barcos. 

 

2 Registro Visual 

As fotos a seguir mostram os barcos e demais materiais já à disposição dos atletas, momentos da 
competição acompanhada durante a visita e imagens dos barcos que estão em processo de importação. 
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3 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

O projeto atende, de forma direta, aproximadamente 30 atletas que fazem parte das equipes do 
Veleiros do Sul e treinam regularmente com os barcos e equipamentos já adquiridos. Indiretamente, são 
beneficiados vários velejadores de outros clubes e outros estados em competições sediadas pelo 
Proponente. Usualmente as competições de Match Race são sediadas pelos clubes que oferecem estrutura 
suficiente para a realização dos eventos, incluindo barcos idênticos que serão utilizados nas provas, botes 
que acompanham as equipes durante o percurso das provas e barcos auxiliares. 

 

4 CONCLUSÃO: 

O Veleiros do Sul Associação Náutica Desportiva dispõe de excelente estrutura física que proporciona 
aos atletas além dos treinos, hospedagem, restaurante e todo o suporte necessário à manutenção dos 
barcos e demais equipamentos. Também conta com equipe de profissionais que mesmo não estando 
diretamente envolvidos no projeto, apóiam os atletas nos treinos e competições. 

O projeto encontra-se em seu 15º mês de execução, tendo gasto até o momento 61,5% dos recursos 
transferidos. 

A execução do projeto avança conforme planejado, destacando-se como pontos fortes a estrutura 
física disponível, a capacidade técnica dos profissionais envolvidos e a dedicação dos atletas beneficiados. 

 

Brasília, 19 de novembro de 2010. 

 

 

 

 

LAENE LUSTOSA 

Estatística 


