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Relatório de Atividades 2020 

 

Infelizmente em 2020 o mundo foi acometido pela pandemia em função da 

Covid 19. Nossa entidade, assim como tantas outras, acabou sendo 

severamente afetada. Suspendemos todas as atividades conforme as 

exigências por parte dos órgãos competentes.   

Apenas na metade do segundo semestre, após oficialização da retomada das 

competições de vôlei de praia, nossos atletas retornaram as atividades. 

 

Segue abaixo um resumo para melhor compreensão: 

 

Projeto Social: as aulas do projeto social Vôlei de Praia – Desenvolvimento e 

Treinamento, em parceria com a Prefeitura de São Joaquim da Barra foram 

suspensas durante todo o ano. Devido ao contexto, o chamamento público 

não foi renovado. 

 

O projeto Vôlei de Praia – Fábrica de Cidadãos, inscrito na Lei Federal de 

Incentivo ao esporte, recebeu aporte suficiente para execução de 2 núcleos, 

nas cidades de Iacanga e Novo Horizonte, assim como o projeto de mesmo 

nome que também recebeu aporte suficiente para a cidade de São Joaquim 

da Barra. Todos os projetos acima citados devem ser executados em 2021 (a 

depender do avanço da vacinação e medidas restritivas) 

 

Projeto de alto rendimento: após mais de 6 meses de interrupção em função 

da pandemia, no mês de setembro o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia foi 

retomado. A Confederação Brasileira de Voleibol montou um sistema de 

“bolha” dentro do Centro de Desenvolvimento do Voleibol, na cidade de 

Saquarema (RJ). 
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Foi criado um protocolo de segurança no intuito de preservar a saúde de 

todos os envolvidos. Os atletas tiveram de realizar pelo menos dois testes 

RT-PCR em cada etapa. O primeiro com no máximo sete dias de antecedência 

do início da competição. E o segundo na triagem de chegada. Além disso 

todos os dias durante o evento os atletas precisaram passar pelo médico para 

checagem de temperatura e possíveis sintomas. 

 

Apesar de todas as dificuldades a nossa entidade esteve presente em 5 

etapas com a dupla Luccas Lima e Júlio César. Na primeira delas infelizmente 

o atleta Luccas Lima testou positivo e precisou cumprir a quarentena no local 

de competição. Nas quatro etapas seguintes nossos meninos conquistaram 

três classificações para o evento principal. 

Abaixo seguem alguns anexos:  

 

Anexo I – Comunicado publicado no site da Associação Life Instituto a respeito da 

suspensão das atividades em função das medidas restritivas por conta da Covid 19. 
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Anexo II – Registros realizados durante treinamentos antes da retomada do Circuito 

Brasileiro. 
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Anexo III – Registros realizados ao longo das cinco etapas realizadas na cidade de 

Saquarema (RJ). 
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Conclusão – ao encerrar 2019, projetamos que para 2020 cresceríamos tanto na área social 

como no alto rendimento. Infelizmente ninguém no mundo contava com a pandemia. Sendo 

assim, entendemos que dentro das possibilidades existentes, tivemos excelentes resultados. 

Para o ano de 2021 esperamos ampliar nossa capacidade de atendimento tanto na área 

social (tendo em vista os projetos já captados), como na área de formação e também de 

rendimento.  

Sendo assim, inscrevemos projetos nas Leis de Incentivo Federal e Estadual. Abrindo mais 

possibilidades de captação. 

No mais, agradecemos a todos que estiveram envolvidos no processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


