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FUTSAL E O CARINHO PELA 
GRANDE NILVA LAMOUNIER 

Logo em 2004, Nilva Lamounier de Faria, então direto-
ra da Escola Estadual Segismundo Pereira começou um 
projeto, que chamamos de Futsal Feliz. Na época eu tinha 
14 anos de idade, então começou uma história de suces-
so, aliás, de muita cooperação e desenvolvimento para 
diversas crianças. 

Foram anos como diretora da Escola Estadual Segis-
mundo Pereira e também presidente da Associação de 
moradores do Bairro Santa Mônica. Dona Nilva Lamounier 
assistencializou mais de mil crianças nesses anos todos.

O projeto funcionava dentro da Escola, tínhamos uma 
grande grade de treinos e aconteciam em horários pós tur-
no, onde a criança estudava e treinava futebol. Dali, surgia 
a ideia de termos a Escola Estadual disputando o Cam-
peonato Mineiro de Futsal, foram anos fantásticos, foram 
anos de muitos títulos. 

Foram finais contra o Praia Clube, Atlético Mineiro, Mi-
nas Tênis Clube e diversas equipes de Minas Gerais. 

Tudo era pago vendendo bola de sorvete, parceiros 
que acreditavam no trabalho e pais. Muitos pais.

Anos mais tarde, Dona Nilva teve que se aposentar, 
compulsoriamente, mas o projeto não parou. Foram mais 
2 anos no 17° Batalhão de Polícia Militar, a saúde já não 
era a mesma, os custos estavam dobrando e, quando 
esperávamos o fim, surgiram pais que se dispuseram a 
ajudar e fundamos o Uberlândia Futsal e, há 2 anos, a 
maior Uberlândia Academy juntamente com Pró Humanos 
e todo seu trabalho social.

Dona Nilva é e tem sido a referência.
Mãe, mulher, diretora, professora, além de ser alguém 

que se destacou em alimentar sonhos.
O Futsal da cidade de Uberlândia deve a alguém que 

fez e plantou inúmeras sementes.
Nilva Lamounier é mãe, é alguém que nos emociona. 

Quando começamos, ela conseguiu atingir todas as clas-
ses sociais. Sem saber nada de futsal, ela deu carta bran-
ca para o desenvolvimento do esporte e a inclusão social. 
Na época, a Escola Estadual Segismundo Pereira chegou 
a jogar finais de Campeonato Mineiro. Essa mulher é a 
nossa história, é a minha história, sinto profunda gratidão.

O futsal aprendeu a te amar!
Muito obrigado.
Viva para sempre todas as lembranças. 

Paixão Futebol
Dos pisos de cimento à 
elite do vôlei nacional
 | TÉCNICO HONORATO LEVA EQUIPE DA ACADEMIA DO VÔLEI À SUPERLIGA A

 � SÍLVIO AZEVEDO

No ano em que completa 
de 20 anos em Uber-
lândia, a Academia do 

Vôlei/Gabarito/Start Química 
garantiu uma vaga na elite 
do voleibol masculino nacio-
nal, após terminar a fase de 
grupos da Superliga B em 
segundo lugar e a competição 
ser encerrada por causa do 
surto de coronavírus no Bra-
sil. Um prêmio para a história 
de luta e crescimento do seu 
fundador e técnico, Manoel 
Honorato.

Vindo da Paraíba no final 
dos anos de 1990, Manoel 
trouxe para Uberlândia um 
conceito de uma organização 
que promova o voleibol como 
ressocialização e a criação de 
equipes de alto-rendimento, 
disputando diversas compe-
tições de níveis estaduais e 
nacionais.

“A Academia do Vôlei é 
uma Organização Não-Gover-
namental que trabalha com 
duas vertentes. A primeira 
é um trabalho social, tirando 
pessoas das ruas, dando uma 
inserção social através do vô-
lei. A segunda é o rendimento 
mesmo, disputar as compe-
tições. Hoje, Uberlândia tem 
52 títulos estaduais em várias 
competições, inclusive Cam-
peonato Mineiro, e seis de 
Campeão Brasileiro. Jogou 
Ligas Universitárias Nacio-
nais, Jogos Universitários 
Brasileiros (Jubs)”.

Para a disputa da Su-
perliga A, a Academia do 
Vôlei trabalha para começar 
o planejamento financeiro. 
“O primeiro passo está sen-

do catalogar informações 
para termos uma noção do 
orçamento que precisaremos. 
Temos que fazer um projeto 
sólido, consolidado, e que 
todas as pessoas envolvidas 
nesse projeto têm que enten-
der que no primeiro momento 
a gente tem que entrar para 
permanecer na elite e não, já 
no primeiro ano, descer”.

 � TRAJETÓRIA

Até a inédita classificação 
para a Superliga A, foram 
11 anos de muitas batalhas 
e inúmeras conquistas. “Du-
rante esse período tentamos 
entrar na Superliga, que a 
CBV antes dava outros meios 
para se ter o acesso. Em 2016 
ganhamos o direito de jogar 
a Superliga B após sermos 
campeões da Liga Nacional 
sub-23, disputada em Maceió 
(AL). Foram quatro partici-
pações até conseguirmos o 
acesso. Então na história, 
jogamos duas vezes a séries 
C e quatro anos a B“.

Para chegar ao ápice do 

vôlei nacional, Manoel conta 
que passou por muitas difi-
culdades no início do projeto, 
como falta de locais apro-
priados para treinar, poucos 
recursos financeiros e mais 
profissionais para ampliar o 
corpo técnico.

“A maior dificuldade eu 
diria que foram espaços para 
treinamento. A gente chegou 
a treinar em vários poliespor-
tivos com piso de cimento 
durante alguns anos. Mas, em 
julho de 2018 inauguramos 
uma sede própria, construída 
com recursos de Termos de 
Ajuste de Conduta do Minis-
tério Público do Trabalho. 
Um ginásio de excelência, 
situado no bairro Cidade 
Jardim, inclusive com o piso 
taraflex, que poucos clubes 
no país têm”.

O segundo obstáculo foi 
conseguir patrocinadores. 
Atualmente duas empresas 
estampam suas marcas nos 
uniformes das equipes de 
competição e no ginásio.

“Temos dois patrocinado-
res muito fiéis, a Start Quími-

ca, que já está seis anos com 
a gente, e o colégio Gabarito 
há sete. Duas empresas 
idôneas e fiéis. Mas, ainda o 
fluxo de dinheiro para essa 
equipe é muito pequeno ago-
ra para ter a base, que conta 
com 280 atletas que disputam 
competições como os Jogos 
Estudantis, campeonatos da 
Confederação Brasileira de 
Desporto Escolar (CBDE), 
Campeonato Mineiro de Clu-
bes, campeonatos universitá-
rios, brasileiro universitário”.

A outra dificuldade é a 
composição do corpo técnico 
das equipes, que hoje conta 
com apenas quatro profissio-
nais. “A gente tem ainda uma 
comissão técnica um pouco 
restrita. Vamos tentar pedir 
ao poder público que auxiliem 
nessa empreitada. Por isso, 
eu acredito que as principais 
dificuldades que tivemos 
nesse tempo foram espaço, 
patrocínio e pessoal”, disse 
o técnico.

Leia mais sobre o assunto 
no site do Diário.
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