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Relatório de Gestão – ANO 2020 

APRESENTAÇÃO 

A Associação Desportiva Ateneu Mansor é uma organização sem fins 

econômicos, comprometida com o desenvolvimento do esporte, busca a 

integração das áreas de expertises essenciais para o desenvolvimento de 

oportunidades para a pratica esportiva e desenvolvimento de projetos 

esportivos, de modo a extrair as potencialidades das áreas, proporcionando uma 

maior gama de entretenimento à sociedade brasileira. 

VISÃO 

Ser uma organização de referência no país em gestão na área esportiva e 

desenvolvimentos do ser humano através do esporte. 

MISSÃO 

Fortalecer o desenvolvimento do esporte nacional, de forma satisfatória, 

promovendo perspectivas e resultados, através da atuação em políticas públicas 

e privadas. 

Projetos Desenvolvidos 

A Associação desenvolve vários projetos esportivos com diversos de fontes 

de recursos, especialmente através das leis de incentivo fiscal hoje presentes 

em nossos órgãos de fomento.  

No ano de 2020 realizamos nossas atividades através de recursos próprios e 

patrocínios particulares, já que o estado de São Paulo modificou a legislação 

dos projetos incentivados e encontra-se em fase de captação de projeto em leis 

de incentivo fiscal federal.  

Sempre presente nos Cursos e Seminários de 

Arbitragem no Sensei Léo Eduardo Secches 

iniciou o ano de 2020 participando de Seminário 

Nacional de Arbitragem e Credenciamento de 

Técnicos do Estado de São Paulo. Bem como 

nossos faixas pretas e jovens atletas participaram do Modulo de Arbitragem, se 

preparando para as atividades de 2020. 

Seminário de Arbitragem Nacional - FPJUDÔ 
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Modulo de Arbitragem da 6ª DR 

Com o anuncio e avanço da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), 

os órgãos de gerenciamento do esporte no Estado de São Paulo, com a 

Federação Paulista de Judô e a Federação Paulista de Tênis encerraram suas 

competições em cumprimento ao Plano São Paulo de combate do COVID-19. 

NOTA OFICIAL CANCELAMENTO DA COPA SÃO PAULO DE JUDÔ pela 

Federação Paulista de Judô. 
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Em março de 2020 todas as atividades presenciais foram suspensas por conta 

das medidas de segurança sanitárias, dando inicio a uma adaptação do trabalho 

e desenvolvimento de trabalhos on-line. 
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Readaptando a prática esportiva mantivemos nossas atividades com segurança 

e de forma adaptada, continuando a nossa visão de promover a saúde física e 

mental através da pratica de exercícios físicos, iniciação esportiva e alto 

rendimento. 

 

Pensando em desenvolver o esporte e seus fundamentos técnicos, a utilização 

das redes sociais e internet abrir novas possibilidades. 
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Workshop de Fundamentos Técnicos de Judô - ONLINE 

 

FORAM 05 MÓDULOS DO WORKSHOP 

A experiencia com as atividades físicas realizadas de forma remota nos fez 

participar 1º Open Virtual   de Veteranos por Equipes de São Paulo. 



 

 

Relatório de Gestão 2020 – Página 6 

 

Tendo conquistado o TERCEIRO LUGAR Geral. 

 

Com o retorno das atividades presenciais respeitamos todas as determinações 

sanitárias e de segurança individual. 
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Ampliando as parceiras e convênios com instituições privadas e públicas. 
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Tendo a Atletas Fernanda Gomes Oliveira representado a CBJ e vencido o 

Campeonato Sul Americano de Judô Funcional. 

 

E o atleta Sidney Seidy Takahashi conquistando sua FAIXA PRETA de forma 

remota. 
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Durante 2020 continuamos nossa luta em gerar oportunidades e desenvolver 
projetos incentivados para atender jovens esportistas do Estado de São Paulo, 
demos inicio a nova etapa com a apresentação do Projeto CIRCUITO ABERTO 
DE TÊNIS JUVENIL UTR BRASIL - Processo 71000.044810/2020-78 da Lei 
Federal de Incentivo ao Esporte 
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CONCLUSÃO 

Mesmo com as adversidades por conta da 

Pandemia da COVID 19, conseguimos iniciar e 

desenvolver alguns projetos que estavam em 

nosso planejamento. 

Nossa expectativa é que em 2021 

consigamos concluir os projetos iniciados e 

desenvolver novos projetos em sua plenitude. 

 

 

Jane Martins Arroyo 
Presidente da AD Ateneu Mansor 


