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1

APRESENTAÇÃO

Administrada pela Associação Santa Tereza, ministra de forma gratuita aulas
de futebol para a comunidade carente da grande Belo Horizonte, além de outros
alunos que podem contribuir com uma mensalidade definida pela diretoria da
AEST. Todos os atletas têm a obrigação de estarem matriculados em escola de
ensino fundamental ou médio e comprovarem notas e frequência dentro das
médias esperadas para aprovação.
As instalações da AEST são compostas por campo de treinamento e jogos,
vestiários, banheiros, alojamentos, escritório, sala de troféus e sala de
reuniões. Todas necessitando de reformas urgentes.
Sua diretoria é composta por pessoas da comunidade da Vila Dias e por alguns
pais de atletas. Todos eles contribuindo de alguma forma para o sucesso do
projeto utilizando de suas experiências profissionais, curriculares e sociais.
Contribuem ainda com esta diretoria outros pais que se mostram interessados
em que a Associação Esportiva Santa Tereza continue trabalhando o sonho
destas crianças.

2

DIRETORIA E COMISSÃO TÉCNICA

PRESIDENTE:
DIRETOR FINANCEIRO:
DIRETOR SOCIAL:
TREINADOR CATEGORIAS 1997/1998 e 1999:
TREINADOR CATEGORIA 2000:
TREINADOR CATEGORIA 2001/2002:

Ademilson dos Santos
Walter Ferreira Pedrosa
Marcos Candelária
Davidson Vildes Lopes
José Mendes
Márcio Antônio Lisboa da Silva
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MASSAGISTA – AUXILIAR TÉCNICO:
ZELADOR:

3

Vanilson Alves
Levir Alves

OBJETIVOS DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SANTA TEREZA

3.1 PRIMÁRIOS
Oferecer aos moradores da Vila Dias na faixa etária de 10 a 18 anos várias
possibilidades como:
•
•
•
•
•

Aprender/Praticar esportes;
Incentivar o processo escolar;
Promover igualdade social;
Desenvolver espírito de trabalho em equipe;
Promover futuros atletas, entre outros...

3.2 SECUNDÁRIOS
Profissionalizar adolescentes e adultos ministrando cursos profissionalizantes
de informática, criando e mantendo parcerias de empregos com o propósito
de diminuir a ociosidade e a marginalidade.

4

ATLETAS REVELADOS
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A Associação Esportiva Santa Tereza revelou e continua revelando atletas para
os grandes clubes de Minas Gerais, do Brasil e do mundo, dentre eles citam-se:

Evanilson, que após passar pela Seleç
Brasileira e times europeus encerrou a
carreira no América de MG.
Alex Mineiro, que atuou em grandes equipes
do futebol brasileiro.

Outros atletas que se destacaram no cenário nacional e que iniciaram suas
caminhadas em nosso campo foram Irênio (América-MG), Ronaldo Luiz (São
Paulo), Palinha (Cruzeiro) e Cleisson (América-MG).
Dando prosseguimento ao trabalho de formação de atletas e cidadãos,
recentemente cedemos as seguintes revelações a clubes mineiros:

Kevin – Categoria 1995 (Sub 17) – América MG, em 2009.

Yuri – Categoria 1998 (14 anos) – Cruzeiro, em 2009.
CONTINUA

Yago – Categoria 1995 (Sub 17)– Atlético Mineiro em 2009
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Tales – Categoria 1998 (14 anos) – Cruzeiro em 2011

5

PRINCIPAIS TÍTULOS CONQUISTADOS

Entre os diversos troféus que são exibidos em nossa sede, relacionamos os
seguintes:
- Campeão Mineiro Infantil – 1984
- Campeão Mineiro Júnior – 1987
- Campeão Mineiro Júnior – 1993
- Campeão Brasileiro Juvenil – 1993
- Campeão Taça BH, Categoria 1998 – 2011
- Vice-Campeão Taça BH, Categoria 1997 - 2011

CONTINUA

6

DESPESAS FIXAS MENSAIS

RECEITAS(R$)
DESPESAS(R$)
Mensalidades * 4.000,00 Salários professores
Doações
Zelador
Aluguel Campo
Massagista
Lanchonete
0,00 Coordenador
Outras
Lavadeira
Outras
Material Esportivo
Água / Energia
Outras
ônibus
TOTAL
4.000,00 TOTAL
RESULTADO FINAL

2.250,00
700,00
650,00
1.100,00
650,00
500,00
700,00
1.000,00
7.550,00
-3.550,00

* 80 alunos pagantes (R$50,00 por mês. Base 04/2012). Cerca de 40% é
bolsista.
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7

COLABORADORES ATUAIS

Além de doações pontuais de alguns pais.

CONTINUA

8

PROJETO ATUAL DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SANTA
TEREZA

Considerando a qualidade das equipes em treinamento, a dedicação dos
treinadores e o comprometimento de cada um dos atletas atualmente inscritos,
a AEST tem o projeto adicional de colocar estas equipes disputando os
principais campeonatos da categoria júnior do país. Queremos voltar a disputar
e conquistar a Taça BH de Futebol Júnior, a taça São Paulo de Futebol Júnior, a
Seletiva do Campeonato Mineiro Júnior, entre outros.
Gostaríamos de iniciar o projeto já neste ano para que em 2013 a categoria
1997 esteja em disputa. Em 2014, seria a vez da categoria 1998 e assim por
diante à medida que cada equipe atinja a idade mínima necessária para
participação em tais torneios.
Estas datas foram pensadas considerando alguns aspectos principais, dentre
eles destacam-se os seguintes eventos e fatores:
- Copa do Mundo do Brasil em 2014 que trará para nosso país os holofotes
nacionais e internacionais do mundo do futebol;
- Clubes europeus de destaque internacional buscando parcerias para formação
de atletas no Brasil;
- O momento atual de nossas equipes. A categoria 1998 sagrou-se Campeã da
Taça BH em dezembro de 2011 e a Categoria 97 ficou com o Vice-campeonato
na mesma Competição.
- Estamos revelando jogadores com frequência, mas não conseguimos retorno
algum para a instituição devido ao fato de não sermos reconhecidos como
formadores de atleta, já que no momento de destaque de um aluno o mesmo é
levado para equipes grandes que disputam as Copas acima referidas;
- Continuarmos nossa luta em retirarmos crianças das ruas oferecendo uma
oportunidade de cidadania e exigindo apenas o estudo em contra partida;
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- Colocarmos nossos atletas em exposição no mercado nacional e internacional.
CONTINUA

9

NOSSAS DIFICULDADES - CONCLUSÃO

Para levarmos adiante este nosso projeto deparamo-nos com exigências muito
acima de nossas possibilidades.
Para a disputa da Copa BH, Copa SP e Seletiva do Campeonato Mineiro é
necessário que o clube mandante de cada uma das partidas ofereça recursos de
segurança e palco de jogos diferentes dos que dispomos atualmente. Isto
significa dizer que teremos que mandar nossos jogos em campos gramados (o
que nos levará à obrigação de alugarmos campo com esta característica e de
nos deslocarmos até o local). Teremos ainda que manter uma ambulância com
médico durante todo o jogo. Os árbitros recebem uma cota muito acima das
atuais, considerando que os mesmos tem que ser da Federação Mineira de
Futebol.
Abaixo planilha que mostra nossa expectativa de custos para podermos dar
mais um passo em direção ao sonho de cada um de nossos atletas.

CUSTO ESTIMADO PARA DISPUTA DECAMPEONATOSJÚNIOR (R$)
ALUGUEL DECAMPO
AMBULÂNCIA
ÁRBITRAGEM
TRANSPORTE
TAXA DEINSCRIÇÃO
SALÁRIOS
LANCHEATLETAS
MATERIAL ESPORTIVO
TOTAL

1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
4.800,00

11.300,00

Considerando todo o exposto acima, estamos apresentando este dossiê com a
esperança de podermos contar com a ajuda desta conceituada empresa que
sempre esteve ao lado da população em diversas ações sociais diferentes.
CONTINUA

O retorno virá pelo reconhecimento da AEST, pela alegria dos beneficiados, pela
satisfação de fazermos nossa parte em busca da segurança pública, pela
divulgação de marcas em nossos uniformes, sites e mídias sociais. Pode-se
estudar também a participação percentual em atletas revelados.
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Lembrando sempre que o Governo Brasileiro incentiva estas ações através da
Lei de Incentivo ao Desporto.
Agradecemos a atenção e estamos no aguardo de um retorno ágil e
emocionante.
__________________________
ADEMILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE AEST

____________________________
Marcos Candelária Alves
Diretor Social

_______________________________
Walter Ferreira Pedrosa
Diretor Financeiro
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