Relatório de Gestão Executiva

Fundada em 1962, a Confederação Brasileira Macabi – CBM, hoje conhecida
por Macabi Brasil, é filiada da CLAM – Federação Latino Americana Macabi e
da União Mundial Macabi, atualmente conta com 26 clubes filiados e desde
1953 participa de todas as Macabíadas Mundiais.
O presente relatório tem por escopo demonstrar as ações realizadas pela
Confederação Brasileira Macabi no decorrer do ano de 2018 perscrutando sua
missão de fomentar e desenvolver no indivíduo a tradição e a cultura judaica
promovendo integração e socialização através do esporte.

Mensagem do Presidente
Em nome da Confederação Brasileira Macabi, com muita satisfação, apresento
nosso Relatório de Gestão Executiva. No presente relatório constam nossas
principais atividades desenvolvidas no ano de 2018. Quero, em nome da nossa
equipe, agradecer imensamente o apoio destinado à CBM ao longo da nossa
gestão. Muito obrigado a todos que de uma forma ou outra se desdobraram
para alavancar nossa equipe. Você atleta é o nosso maior patrimônio. E assim
poderemos pensar sempre em futuro. Desejamos um ótimo 2019, repleto de
paz, harmonia, saúde, e muitas, mas muitas conquistas para nossos atletas,
equipe técnica e famílias. Um grande abraço! Chazak Veematz!!

Atividades Desenvolvidas em 2018

JOGOS PANAMERICANOS Preparação Macabíada México 2019

A CBM, desde 1953 participa dos Jogos Panamericanos, evento mundialmente
conhecido, realizado a cada quatro anos, que conta com a participação de mais de
4.000 atletas de 15 países, tendo o México como país sede na edição que ocorrerá no
ano de 2019.
Representando a CBM nos Jogos Panamericanos 2019 nas modalidades tênis, tênis
de mesa, natação, futebol de campo e de salão, basquete, vôlei e polo aquático,
participarão aproximadamente 500 pessoas entre atletas, treinadores e equipe técnica.

(Treino da equipe de natação)

Desde o ano de 2018 a CBM prepara os seus atletas, com idade entre 14 e 55 anos,
para participarem dos Jogos Panamericanos 2019, para tanto adquiriu novos
uniformes para os treinos e jogos, proveu alimentação adequada tanto quando da

realização de treinos quando da participação de jogos amistosos realizados desde
janeiro, inclusive, em outras cidades, Estados e até países, contando, ainda, com
equipe técnica capacitada a preparar nossos representantes e fazer bonito nas
competições.

(Time +45).

Buscando a captação de apoiadores e patrocinadores, a CBM divulgou amplamente
sua participação nos Jogos Panamericanos 2019 nos principais meios de
comunicação da comunidade judaica. Contou, também, com a colaboração de um dos
melhores especialistas em leis de incentivo ao esporte para inscrever os projetos
“Macabíada Pan 2019 (México) Inscrições” e Macabíada Pan 2019 (México)
Transporte” no Ministério do Esporte (atual Secretaria Especial do Esporte)
viabilizando, por meio de recursos incentivados, a inscrição de 200 atletas brasileiros a
participar dessa competição, bem como o transporte aéreo destes atletas.

15º GRENAL JUDAICO
Em janeiro de 2018 foi realizado no município de Capão da Canoa, cidade
litorânea do Rio Grande do Sul, o campeonato de futebol de campo chamado
“15º Grenal Judaico”.

Confraternização da colônia judaica, o 15º Grenal Judaico foi composto por
times, sub8 até sub50, de torcedores dos times Grêmio e Internacional,
celebrando a rivalidade amistosa do maior clássico do Rio Grande do Sul.

JOGOS SUL-AMERICANOS 2018 Acampamento Nosso Recanto em
Campos do Jordão
Para a realização dos Jogos Sul-Americanos 2018 que ocorreu entre maio e
junho de 2018, a CBM alugou o espaço denominado “Acampamento Nosso
Recanto (NR1)”. A unidade NR1 está localizada na cidade de Sapucaí-Mirim/
MG, próximo a Campos do Jordão/ SP e conta com mais de 20 alqueires,
cercado pelo verde das montanhas da Serra da Mantiqueira, com a
infraestrutura necessária para acomodar os mais de 800 participantes se sediar
os Jogos Sul-Americanos 2018.

Os Jogos Sul-Americanos contou com a participação de atletas com idade
entre 11 e 15 anos das mais diversas regiões e países, tais como Chile,
Argentina, Paraguai, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, competindo nas
modalidades futebol de campo, vôlei, basquete e atletismo.

Para a realização dos Jogos Sul-Americanos 2018 a CBM divulgou
amplamente o evento nas mais diversas mídias da comunidade judaica e
adquiriu materiais esportivos, tais como uniformes, medalhas, placas e outros,
além de contar com arbitragem profissional. O transporte terrestre de todos os
atletas foi integralmente custeado pela CBM, garantindo assim a participação
de todos os atletas dos Clubes filiados.

MACCABI YOUTH GAMES 2018

O time de futebol de salão da CBM competiu, em setembro de 2018, no evento
esportivo “Maccabi Youth Games 2018”. Nossa equipe, composta por 20
pessoas, entre atletas, técnicos e equipe técnica, viajou até Israel, país sede do
evento, com passagens aéreas, transporte terrestre, estadia e alimentação
custeadas integralmente pela CBM, e alcançou ótimo desempenho.
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