
Agosto:
- 2° Lugar na Fase Micro Regional do .fASC:
- I' Fase do Estadual SUB 15;
- 2" Fase Estadual SUB 13;
- Copa Santa Catarina I" fàse;
Setembro:
- I" Fase do Estadual SUB 15 (EncelTamento de participação);
- 3" Fase Estadual SUB 13(Encerramento de participação);
- Vice-Campeã Copa Santa Catarina SUB 13;
Outubro:
- Circuito OLESC I" Fase;
Novembro:
- Circuito OLESC Fase Final- 4° Lugar;
Dezembro:
- 3° Lugar na Copa América SUB 13:

Eseolinhas:
- o futsal masculino. encerrou o ano com 4 núcleos (Bairros da Nações, Bairro da Barra, Bairro dos
Municípios e Centro)e aproximadamente 120 crianças/adolescentes dos 10 aos 14 anos.

Observações: nas classificações das equipes das categorias cadete (OLESC), juvenil
(.fOGUINHOS) e adulta (.fASC), os atletas de futsal diretamente caracterizadas como Objeto do
Projeto tiveram participação importante e decisiva.

UNIFORMES:
- Em relação à compra de uniformes, também previsto no Projeto, foram adquiridos camisas e
calções de jogo para as equipes de handebol e camisas, shOlts e meias de treinos para as equipes de
futsal (conforme nota fiscal anexada na prestação de contas). O material foi utilizado pelas meninas
do handebol nas competições e pelos(a) atletas de futsal nos treinamentos, durante o período de
execução do projeto. Como trata-se de material, os mesmos seguirão sendo utilizados pelo Clube na
temporada 2018.

OBSERVAÇÕES FINAIS:

A AD. BALCAM entende que o processo de formação de equipes e de atletas é um trabalho de
médio a longo prazo. que exige muito esforço. Desde a implantação do FUNDESPORTE BC
realizamos projetos. anualmente, que contribuíram, decisivamente, na obtenção de resultados
importantes nos últimos anos, nas modalidades de futsal e handebol. Isso nos motiva a elaborar
novos projetos para darmos continuidade nas intenções de formação e manutenção das equipes
competitivas.
Além disso. os projetos de iniciação espOltiva prosseguirão promovendo, também. a inclusão social
envolvendo crianças desfavorecidas socialmente. Tais jovens continuarão tendo uma estrutura que
proporcione diferentes vivências esportivas que contribuirá para o desenvolvimento pleno,
esportivo e humano, de cada pmticipante.
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