
por Claudia Penteado 

ANissan anunciou em ple
na praia do Leblon, na 

semana passada, o patrocínio 
ao projeto Mão na Bola, volta
do para meninas e jovens mu
lheres. O objetivo principal é 
formar jogadoras de vôlei de 
praia de alto rendimento para 
representar o país em compe
tições nacionais e mundo afo 
ra, e especialmente nos Jogos 
Olímpicos Rio 2016, da qual 
a Nissan já é patrocinadora 
oficial, bem como do Comitê 
Olímpico Brasileiro na catego
ria automóveis. A madrinha 
do projeto é a jogadora San
dra Pires, medalha de ouro 
nas Olimpíadas de Atlanta 
(1996). 

O patrocínio da Nissan do 
Brasil ao projeto Mão na Bola 
acontece por intermédio da 
Lei de Incentivo ao Esporte, 
do Ministér io dos Esportes. 
O projeto como um todo co
meçou em 2010, focado na 
formação de atletas de vôlei 
de praia para categorias mas
culina. Nesta nova fase, ele 
atenderá 30 garotas, entre 11 
e 20 anos, de comunidades 
de baixa renda do Rio e que 
estão matriculadas em escolas 
formais com o patrocínio da 
Nissan do Brasil. Os treinos 
são realizados de segunda a 
sexta-feira, das 14h às 17h30, 
em um espaço na praia do 

Leblon oferecido pela Prefei
tura. Nos finais de semana, as 
atletas part icipam das compe
tições. 

"A Nissan tem em seus ob
jetivos promover o crescimen
to social e cultural das comu
nidades onde está presente. 
Patrocinar projetos como esse 
faz parte desse compromisso" 
disse Mur i lo Moreno, diretor 
de marketing da Nissan do 
Brasil. 

A supervisão técnica da no
va categoria é da ex-jogadora 
Mônica Rodrigues, campeão 
Mundial de vôlei de praia em 
1993 e medalha de prata nos 
Jogos Olímpicos de Atlanta 
(1996). Ela também será trei
nadora das categorias femini
nas Sub-21, Sub-19 e Sub-17. 
Outra ex-atleta que faz parte 
do projeto é Ana Richa, bron
ze nos Jogos Pan-Americanos 
de Santo Domingo (2003), 
que atuará como técnica das 
categorias Sub-15 e Sub-14. 

Roberto Bosch, coordena
dor geral do projeto, ressalta 
que a iniciativa é pioneira na 
estruturação das categorias 
femininas de base no vôlei 
de praia brasileiro. "Estamos 
criando um modelo de ex
celência que possibilita uma 
verdadeira renovação de atle
tas neste esporte olímpico em 
que somos referência interna
cional", disse o executivo. 

A montadora japonesa fir
mou contrato de nível 1 com 
o COB (Comitê Olímpico Bra
sileiro) e com o COI (Comitê 
Olímpico Internacional) e, 
além de um valor (não d ivu l 
gado) para expor a sua marca, 
também participará da logís
tica dos Jogos Olímpicos Rio 
2016. A Nissan venceu uma 
concorrência de seis meses 
com diversas outras montado 
ras para se associar ao evento. 
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 14 maio 2012, p. 38.




