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DESCRiÇÃO DA AÇÃO:

No final do ano de 2007, um administrador da praça, em função da amizade com vários pais da escola em
que o filho estudava, procurou-nos e pediu a cedência de um horário ocioso no ginásio da AABB para trazer
os meninos para a prática do futsal. No ano seguinte (2008) este mesmo grupo continuou a reunir-se e até
formaram uma equipe (representando a AABB) para participar de competições no município.
Observando o empenho deste grupo de pais e a participação das crianças, e tendo já o diagnóstico da necessidade da renovação e ampliação do quadro social, resolvemos criar um projeto que aproveitasse a situação já existente e ao mesmo tempo ampliasse suas possibilidades. Então demos início ao PROJETO
ATLETA CIDADÃO. Este projeto criou na AABB Caxias do Sul quatro categorias de base a saber: o sub-9,
o sub-11, o sub-13 e o sub-15. Foram contratados professores especializados, buscamos patrocinadores e
também o apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer que administra
o FUNDEL, fundo que financia o esporte amador no município. Nosso projeto contempla também crianças
carentes, cujas famílias não teriam recursos para manter seus filhos na prática esportiva, principalmente em
um clube social organizado.
Desde então, recebemos recursos a fundo perdido através do FUNDEL, tendo nosso projeto selecionado
ininterruptamente até este ano. Acreditamos inclusive que a próxima renovação já esteja encaminhada.
Com este aporte, além de outros de menor monta vindos de empresários locais, tivemos participação em
diversas competições desde então, até mesmo de nível estadual, onde logramos o titulo de Campeão Estadual da categoria sub-11 no ano de 2010.
Muitas famílias, convidadas a associarem-se, deram retorno positivo, oxigenando nosso quadro social. A
despesa gerada pelo projeto é absorvida pelos patrocínios e pela arrecadação obtida pela mensalidade
extra cobrada pela participação das crianças na escolinha, exceto dos menores carentes antes mencionados
O retorno de imagem da AABB é outro item importante a ressaltar, uma vez que a participação das crianças
nas competições traz inclusive menção ao clube na imprensa especializada.
PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO

(TEMPO I RECURSOS I PARCEIROS ...)

A implantação se deu após um período de aproximadamente quatro meses,que exigiu a procura de profissionais de educação física, a elaboração de um projeto que atendesse as normas e exigências do edital da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer/FUNDEL, a assinatura do convênio e a div.ulgação para a comunidade
do inicio das atividades. Ainda após o lançamento das atividades, buscamos complementarmente

o apoio de

algumas empresas através de patrocínios na confecção de uniformes de jogo e treino e, 'também a aquisição
de material como bolas, cones, etc ...
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RESULTADOS OBTIDOS:

Quanto aos resultados obtidos, podemos afirmar que estiveram muito próximos ao projetado. Conseguimos
rejuvenescer e aumentar o quadro social com famílias que criaram vínculos com a AABB. Isto por si só já é
muito importante, pois temos com isso um ganho excepcional em termos de futuro.

o núcleo familiar

muitas vezes composto por 4 ou 5 pessoas é um vetor de crescimento sustentável a longo

prazo, pois o irmão menor, as vezes, segue os passos do mais velho e sonha em jogar também na AABB.
Além disso, o ganho em projeção na comunidade da marca AABB é relevante. Isto é observado também na
atração de patrocínios e apoiadores institucionais.
Não menos importante é a repercussão do trabalho social com os menores carentes, público diferente do
AABB Comunidade, favorecido com o envolvimento com o esporte, o que afasta os jovens da ociosidade e
da criminalidade, reconhecido pelo poder público. Este reconhecimento também reflete e favorece o relacionamento do Banco com a Prefeitura Municipal.
POR QUE A AÇÃO MERECE DESTAQUE NO SISTEMA AABB?

Normalmente, como críticos do próprio trabalho, é difícil considerar que uma ação seria merecedora de destaque em um sistema tão numeroso e de tão qualificadas iniciativas como o nosso. Porém, instado pela
FENABB, remetemos este "case" principalmente pela simplicidade e pelos resultados obtidos.
Não se trata de uma ação inovadora ou tão original, apenas o enfoque com que foi tratada e o objetivo traçado e, de alguma forma alcançado é que pode ser utilizado como exemplo para outras co-irmãs que tenham
um diagnóstico semelhante ao que tivemos à época: quadro social envelhecido e reduzido, necessidade de
reformas estruturais demandando maior arrecadação e sustentabilidade a médio e longo prazo com planejamento baseado na fidelidade e permanência do associado. Aliado a este objetivo, também a necessidade
de cumprirmos nosso papel social na comunidade em que estamos inseridos e o resgate da projeção da
Marca AABB e sua importância.
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