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PRÓLOGO 
 

A Academia do Vôlei completou 23 anos de projeto esportivo em 2019. 

Inicialmente em Campina Grande-PB, a equipe patrocinada pelo Grupo Start 

Química e com apoio do Sistema Educacional Gabarito surgiu em 1996 sem 

grandes pretensões no interior paraibano e em 1999 mudou-se para o 

triângulo mineiro em Uberlândia, mas com o passar do tempo se transformou 

em um dos projetos mais relevantes da cidade de Uberlândia e do estado de 

Minas Gerais. A ascensão da equipe começou em 2003, com o título de 

campeão mineito adulto. Além disso outras competições foram conquistadas: 

Octacampeão do JIMI (Jogos do Interior de Minas Gerais), Duodecacampeão 

do JUMs (Jogos Universitários de Minas Gerais), título de campeão brasileiro 

universitário nos anos de 2009, 2011 e 2012, campeão brasileiro Sub-23 em 

2016 e recentecemente 2º colocado na Superliga B de 2020 culminando a 

ascenção e conquistando uma vaga para a elite do voleibol brasileiro na 

temporada 2020/2021. 

 
Os grandes resultados em quadra são consequência da boa gestão, com 

profissionais competentes e a manutenção de jogadores que assumiram os 

valores do clube. Mas não é somente com atletas profissionais que a 

Academia do Volei faz história. Com uma grande revelação de talentos do 

vôlei mineiro e brasileiro, o clube aposta nas suas categorias de base, que 

também já acumulam títulos, além dos programas sociais. Hoje, cerca de 250 

crianças e adolescentes são atendidos gratuitamente nas escolinhas de vôlei, 

vivenciando a cidadania através do esporte. 

 
Atendendo as categorias de base, a nossa associação desenvolve projetos 

esportivos por intermédio da Lei de Incentivo Estadual ao Esporte, da 

Secretaria de Desenvolvimento Social, do Governo de Minas Gerais, 

denominados, “Vida e Volei de base – Inserção Social”. 

 

RECEITAS 

A receita principal da Academia do Vôlei é de R$ 252.000,00 como patrocínio 

direto da Start Química e do Colégio Gabarito, atendendo a equipe adulta da 

Associação. 

 
As equipes da base, a principal receita é de projetos incentivados via Lei de 

Incentivo ao Esporte do estado de Minas Gerais através do ICMS. No Ano de 

2018/2019 a Academia do Vôlei  teve um aporte de R$ 811.476,31 

(Oitocentos e onze mil quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e um 

centavos) de três  projetos “Vida & Vôlei”, “Vida & Vôlei de Base” e “Vida & 

Vôlei Inserção Social”, recursos esses que foram utilizados para pagamento 



 
de recursos humanos, encargos trabalhistas e todo material envolvendo à 

necessidade dos projetos bem como das competições qual nossas equipes 

partciparam. 

 

DESPESAS 

 
A Academia do Vôlei teve suas principais despesas no ano de 2019 pagas 

com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado de Minas Gerais. Os 

pagamentos foram realizados através dos projetos “Vida & Vôlei”, “Vida & 

Vôlei de Base” e “Vida & Vôlei Inserção Social”, com as seguintes despesas: 

 

• Recursos Humanos – R$ 214.497,76 
 

• Encargos Trabalhistas – R$ 67.339,52 
 

• Incentivo – R$ 529.639,03 
 

 
 

TOTAL GERAL: R$ 811.476,31 

 

 
Além dessas despesas relativas ao projeto incentivado, a Academia do Vôlei 

tem suas despesas fixas, como escritóriode contabilidade –OBDC, serviço de 

cartórios, contas mensais de luz, telefone, água e internet, os quais são 

efetivados mediante patrocínio direto. 

 

 

TEMPORADA 2019/2020 

A temporada 2019/2020 começou com o título dos Jogos Universitários 
Mineiros. 
 
O troféu levantado pela Academia do Vôlei em parceria com a Unipac foi levantado pela 
12ª vez. A equipe teve uma atuação brilhante ao vencer todas as partidas da competição. 
Foram 5 dias de muita disputa na cidade de Governador Valadares e no dia 21 de abril 
de 2019 a equipe da Academia do Vôlei venceu por 3 seta a 0 a equipe de Viçosa-CAF 
com parciais de 25x18/25x13/25x20. A equipe esteve em quadra com os atletas: Bento, 
Jefferson, Pastor, Morais, Fininho, Otávio e Plínio. Entraram também: Júlio Honorato, 
Thalyson, Higor e Gaúcho. 
 
Com este título, trouxemos para a Uberlândia o título de DUODECACAMPEÃO, por se 
tratar de ser 12 vezes campeã da mesma competição, a festa foi compartilhada com 
todos os torcedores presentes no ginásio do clube Filadélfia. A equipe também 
conquistou o direito de representar Minas Gerais nos Jogos Universitários Brasileiros 
2019. 



 
 

Jogos Universitários de Minas Gerais é conquistado pela 12ª vez. 

 
 
VICE-CAMPEÃO DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS –JUBS 2019 – 
REGIÃO CENTRAL 
 
A equipe da Academia do Volei foi até Vitória-ES e fez bonito ao conquistar a medalha 
de prata na Conferência Central do JUBS 2019 e garantir vaga na Etapa Nacional. 
Chegando mais uma vez no pódio, a equipe contou com a estreia de dois atletas 
estrangeiros. Mauro Isaac e Yasutaka Sanay, nascidos no México, tiveram a 
oportunidade de jogar com a Academia do Volei pela primeira vez, onde os dois 
atuaram de forma fundamental para a conquista. A Conferência Central reuniu os 
campeões dos estados de MG, RJ, GO, ES, DF, MT e MS. Os três primeiros colocados 
garantiram vaga para a etapa nacional do JUBS, que foi realizada na cidade de 
Salvador – BA.  



 

 
 

 
CAMPEONATO MINEIRO ADULTO 
 
A Academia do Vôlei retornou ao campeonato mineiro adulto após ficar de fora por 
algumas temporadas. Um grande desafio pela frente ao disputar um dos campeonatos 
estaduais mais fortes do Brasil, que conta com grandes equipes e atletas do cenário 
brasileiro e mundial. Com uma equipe jovem o grupo fez bonito ao jogar de igual para 
igual com estas grandes equipes e de maior investimento.  
 
No primeiro jogo em Uberlândia, A equipe encontrou a oportunidade de somar pontos 
dentro de casa. O jogo inicial, dia 4 de setembro, teve a vitória do anfitrião por 3 sets 
a 1 sobre o jovem Lavras Vôlei, em 25/23, 21/25, 25/18 e 25/22.  
 
Para o Central Luiz Phillipe a equipe soube impor seu ritmo e conseguiu fazer um bom 
jogo na estreia: “Sabíamos que seria um jogo difícil, apesar de ser uma equipe jovem 
como a nossa, trata-se de uma equipe muito qualificada. Estamos trabalhando muito 
para alcançar nossos objetivos e esse foi apenas o primeiro desafio do campeonato, que 
possamos evoluir cada dia mais e continuar impondo nosso ritmo de jogo e melhorando 
nosso desempenho”.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessa forma conseguimos atrair um bom público para prestigiar esses espetáculos do 
vôlei mineiro. A Academia do Vôlei realizou grandes jogos durante o campeonato 
mineiro 2019, voltando a ser uma equipe competitiva e mostrando o valor do voleibol 
da região do triângulo mineiro. A equipe terminou a competição na 5° colocação, e 
com o objetivo cumprido que era se preparar para a Superliga C, onde queria a 
classificação para disputar a Superliga B 2020.  
 



 

 
Uberlândia/Start Química/Gabarito x Sada Cruzeiro. Foto: Intagram FMV 

 
 

SUPERLIGA C  
 
VOLEI MASCULINO DE UBERLÂNDIA VENCE ANFITRIÃO JOINVILLE E TERMINA EM 
SEGUNDO. 
 
Com direito a um set de 38 a 36 vencidos pelos donos da casa e um jogo bem disputado, 
Uberlandia/Start Química/Gabarito vence por 3 sets a 1 (25x15, 25x21, 36x38 e 25x18). 
Com este resultado Uberlândia, que teve a 4 vitórias e 1 derrota, terminou a superliga 
C com 13 pontos, apenas 1 ponto atrás do líder Volei Guarulhos que terminou com 14 
pontos. 
 

 
 



 
Por ter tido a segunda melhor colocação do grupo a CBV – Confederação Brasileira de 
Voleibol classificou Uberlândia/Start Química/Gabarito para a disputa da Superliga B 
2020 com início em Janeiro. 
 
 

SUPERLIGA B 
 
Uberlândia/Start Química/Gabarito vence na estreia da Superliga B 

 

 
Visitantes levaram a melhor no primeiro jogo da temporada (Créditos: Leonardo Assad Aoun) 

 

A nona edição da Superliga B masculina começou nesta quinta-feira (23.01) com jogo 

isolado da primeira rodada. Em Lavras (MG), o Uberlândia/Start Química/Gabarito (MG) 

venceu o duelo mineiro contra o Lavras Vôlei (MG) por 3 sets a 1 (25/20, 26/24, 18/25 

e 25/18), no ginásio do Lavras Tênis Clube. 

 

Fora de casa, o time do triângulo mineiro impôs o ritmo de jogo e arrancou com resultado 

positivo, nesta que é a quarta participação da equipe na Superliga B. A novidade desta 

temporada fica por conta da instituição do Troféu VivaVôlei, já tradicional na elite da 

modalidade, e que estreia na divisão de acesso. O primeiro a ser escolhido melhor em 

quadra foi o central Symon, do Uberlândia. 

 

O técnico Manoel Honorato, do Uberlândia/Start Química/Gabarito, comemorou o bom 

resultado logo no primeiro jogo, mesmo fora de casa, e destacou a superação do 

nervosismo como fator chave para a vitória. 

“Estrear com vitória é sempre bom. Sabíamos que teríamos que superar os fatores 

psicológicos que envolvem uma estreia, que é algo que todos os atletas passam. Mas 

sabíamos que não poderíamos ceder erros e permitir novas oportunidades para o time 

de Lavras, além de fazer nosso bloqueio tocar em todas as bolas. Nossa estratégia deu 



 
certo nos dois primeiros sets, mas demos uma diminuída no ritmo no terceiro, o que é 

característico em times brasileiros, mas recuperamos o ritmo no quarto set e 

conseguimos o resultado”, contou Manoel. Fonte: site CBV. 
 
 

Superliga B masculina é encerrada e Uberlândia garante acesso para a elite 

 
 
Após terminar a fase classificatória no início de Março, Uberlândia/Start 
Química/Gabarito ficou com a 2ª colocação. Mas com a pandemia do coronavírus 
(Covid-19) se expandindo pelo Brasil e o mundo, sendo necessário a paralisação de 
diversos setores do país, a Confederação Brasileira de Voleibol – CBV em reunião com 
os clubes decidiram por maioria encerrar a competição e permanecer com a 
classificação atual. Sendo assim a equipe de Uberlândia obteve o segundo lugar na 
Superliga B e com isso garantiu uma vaga na elite do vôlei para a disputa da Superliga 
Banco do Brasil 2020/2021. 
 
UM ANO MOVIMENTADO PARA AS CATEGORIAS DE BASE 
 
As categorias de base é uma das principais veias do projeto. Sempre muito bem 
significativa e com grandes resultados, a Academia do Vôlei consegue ter resultados 
satisfatórios em relação ao desempenho das categorias de base. O clube conta com 
equipes desde a iniciação até a categoria sub-21.  
 
O ano de 2019 foi um ano muito agitado e de resultados positivos para a base de 
Uberlândia, participações e títulos importantes como:  
 

• Campeão municipal, microrregional e regional do JEMG;  
• Vice campeão estadual do JEMG;  
• 3º colocado na Copa Minas Sub-17;  
• 3º colocado Campeonato Mineiro Sub-17; 
• 3º colocado Campeonato Mineiro Sub-19;  
• 3º colocado Campeonato Mineiro Sub-21; 



 
• Campeão Campeonato Mineiro Regional Sub-19; 

• Campeão Campeonato Mineiro Regional Sub-17; 
• 3º colocado Campeonato Mineiro Regional Sub-16.  

 

 

 

PRINCIPAIS TÍTULOS: 

• OCTACAMPEÃO do JIMI (Jogos do Interior de Minas) 
• DUODECAMPEÃO dos JUMs (Jogos Universitários de Minas Gerais – JUMs) 
• Campeão Mineiro Adulto (2003)  
• Campeão Brasileiro Universitário da LDU (2011) 
• Campeão Brasileiro dos JUBs - 2ª Divisão (2009) 
• Campeão Brasileiro Universitário - 1ª Divisão (2012) 
• Vice Campeão Brasileiro Universitário – JUBs (2013) 
• Campeão Brasileiro Sub-23 (2016) - Classificado para Superliga B 
• 6° Lugar na Superliga B (2017) 
• 8° Lugar na Superliga B (2018) 
• 9° Lugar da Superliga B (2019) 
• 2° Lugar na Superliga B (2020) - Classificado para Série A 
• O Projeto coleciona desde 2000, 52 títulos estaduais (JEMG, JUMs, FMV) 
• O  Projeto coleciona 6 títulos Nacionais (JEJs, LDU, JUBs) 

 

 



 
Considerações Finais 

 

 

A ACADEMIA DO VOLEI, como a maioria das associações, possui suas 

limitações financeiras, sendo essa a maior dificuldade existente. Para 

que possamos dar aos atletas e funcionários da equipe adulta e da 

base uma estrutura com qualidade técnica e administrativa, 

desenvolvemos os projetos incentivados do Governo Estadual. A 

prestação de contas dos recursos utilizados é apreciada e aprovada 

pela Assembleia Geral de sócios e, fiscalizada pelo Conselho fiscal da 

entidade e pela Equipe Técnica da SEDESE, tendo todas as prestações 

de contas até o presente momento aprovadas sem ressalvas. 
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