
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

O projeto Flamengo Olímpico, protocolado sob o número 58000.010073/2016-

65, teve início no mês de abril de 2017, após a assinatura do termo de compromisso

entre o Ministério do Esporte e o Clube de Regatas do Flamengo - CRF.

O CRF iniciou o desenvolvimento das atividades propostas no presente projeto

através da manutenção dos profissionais contratados pelo clube, como treinadores,

fisioterapeutas, preparadores físicos, estagiários, coordenadores e gerentes das

modalidades envolvidas. A manutenção da equipe de profissionais e a contratação de

novos profissionais demonstram a constante preocupação do Clube de Regatas do

Flamengo em ofertar as melhores condições de treinamento e infraestrutura aos

atletas do clube.

Após o período iniciai e a continuação dos treinamentos das modalidades

beneficiadas, os profissionais envolvidos no projeto escolheram, através da análise dos

resultados esportivos dos últimos anos, os atletas de basquete, natação, polo aquático,

ginástica artística e judô que passaram a receber o benefício de Bolsa Auxílio Atleta. A

definição dos atletas se concretizou por meio da formalização de contratos entre os

beneficiados e o Clube de Regatas do Flamengo. Além disso, o presente projeto

proporcionou o pagamento de passagens aéreas, hospedagem e taxas federativas

destinadas à participação dos atletas beneficiados nas competições estaduais e

nacionais das modalidades envolvidas.

O desenvolvimento das ações supracitadas proporcionou aos atletas do Clube

de Regatas do Flamengo uma formação esportiva adequada, através da realização de

novas conquistas e do surgimento de novos talentos dos esportes beneficiados pelo

presente projeto.
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INSTALAÇÕES DO CLUBE

Ao longo dos últimos anos de gestão, o Clube de Regatas do Flamengo vem

realizando diversas benfeitorias nos espaços destinados aos treinamentos de seus

atletas. Um dos exemplos desta reestruturação foi a reformulação do Centro de

Treinamento de Força, onde os atletas do CRF desenvolvem suas habilidades motoras

através de treinamentos específicos para o fortalecimento muscular e o

condicionamento cardiorrespiratório. O local foi completamente reformado e

reestruturado por melo da aquisição dos melhores e mais modernos equipamentos e

materiais destinados ao desenvolvimento das atividades citadas. Além disso, foi

construído um espaço físico destinado ao núcleo CUIDAR - Centro Unificado de

Identificação e Desenvolvimento de Atletas de Rendimento, que tem como objetivo

principal aprimorar a interdisciplinaridade desportiva, unindo o treinamento dos

atletas com trabalhos de diversas áreas ligadas à ciência do esporte. O CUIDAR tem

como metodologia padronizar e normatizar os processos, procedimentos e protocolos

desde as categorias de base, além de avaliar, identificar e acompanhar jovens talentos

com potencial para o alto rendimento.

Um dos principais objetivos do Clube de Regatas do Flamengo é transformar as

instalações destinadas às modalidadesbeneficiadas pelo projetonos melhores locais de

treinamento do Brasil. Visando o alcance deste objetivo, o CRF vem promovendo ao

longo dos últimos anos, constantes melhorias na infraestrutura do espaço destinado

aestas modalidades. Concomitantemente às reformas que vem sendo executadas no

parque aquático Fadei Fadei (natação, nado sincronizado e polo aquático), nos ginásios

Hélio Maurício (basquete). Togo Renan Soares (vôlei) e Cláudio Coutinho (ginástica

artística) e no dojo Tua Glória é Lutar (judô) foram adquiridos novos equipamentos e

materiais esportivos voltados para a prática e aprimoramento técnico dos atletas das

modalidadesolímpicas do CRF.

Vale ressaltar que todas as ações desenvolvidas pelo Clube de Regatas do

Flamengo, dentre elas a melhoria de infraestrutura dos locais de treinamento e a



Centro de Treinamento de Força e Condicionamento Físico

aquisição de novos equipamentos e materiais esportivos, tem como finalidade o

aprimoramento do desempenho esportivo dos atletas do clube.

Apresentamos a seguir algumas instalações do clube, bem como os locais onde

acontecem os treinamentos e desenvolvimento das atividades propostas no presente

projeto:
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Centro Unificado de Identificação e Desenvolvimento de Atletas de Rendimento
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Parque Aquático Fadei Fadei
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Ginásio Hélio Maurício

Dojo Tua Glória é Lutar
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OBJETIVO E METAS

De acordo com o objetivo proposto no plano de trabalho, o Clube de Regatas

do Flamengo promoveu ao longo dos meses de execução do presente projeto, o

desenvolvimento esportivo de alto rendimento aos  atletas  das modalidades

V- -:_ iJ

Ginásio Togo (tenan Soares

Campeão do Mundo
Fundado em 15 de Novembro de 1895

CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO



Os atletas e equipes do Clube de

Regatas do Flamengo apresentaram

excelentes resultados no ano de

2017/2018, que podem ser
comprovados através do detalhamento

dos eventos participados contidos neste

0 presente projeto não só promoveu a

permanência dos atletas das

modalidades beneficiadas, como
promoveu o aumento deste

quantitativo. Como forma de

comprovação encaminhamos a lista de

beneficiários do projeto (743 atletas),

que pode ser comparada à lista de
encaminhada na prestação de contas

parcial do projeto.

REALIZADAS

2. Melhorar o posicionamento das equipes do

CRF nos rankings das entidades administrativas
das modalidades em questão.
Indicador: Posição das equipes no ranking das

entidades administrativas;

Verificação: Boletins  e reportagens  com os
resultados das competições organizadas pelas

1. Promover a permanência dos atletas atendidos

pelo projeto no Clube de Regatas do Flamengo,
através   da   oferta   de   treinamentos   e

infraestrutura adequados.

Indicador: Número de atletas praticantes de cada

modalidade envolvida no projeto;
Verificação: Relação nominal dos atletas que
integram as equipes das modalidades envolvidas

no projeto;
Linha de base: início das atividades do projeto.

PREVISTAS
METAS QUALITATIVAS

beneficiadas. Durante o período de execução do projeto, os atletas tiveram a

oportunidade de participar das principais competições realizadas em território

nacional. A participação nos principais campeonatos regionais e nacionais

proporcionou aos atletas uma formação esportiva de qualidade, devido à vivência e

experiência adquiridas ao longo destas competições. O desenvolvimento das carreiras

esportivas destes atletas só é possível devido à manutenção das equipes e dos

profissionais envolvidos, além do custeio das demais despesas, como o auxílio de bolsa

atleta, alimentação e viagens para participação nas principais competições das

modalidades.

Vale ressaltar que as metas quantitativas e qualitativas foram plenamente

alcançadas, como se pode perceber através do detalhamento dos eventos participados

descritos a seguir. Ao longo dos meses de execução do projeto o Clube de Regatas do

Flamengo obteve diversas conquistas em território estadual e nacional, através da

participação de seus atletas nos principais torneios do país. Além disso, diversos

atletas do CRF foram convocados pelas seleções estaduais e brasileiras, participando e

conquistando resultados expressivos em diversos campeonatos.
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Ao longo do presente projeto foram

convocados para as seleções brasileiras

de base e principal 34 atletas do Clube
de Regatas do Flamengo, sendo um

atleta do basquete, um atleta do

voleibol, três atletas da natação, oito

atletas do polo aquático, dez atletas do
nado sincronizado, seis atletas de

ginástica artística e cinco atletas do

judô. A comprovação das convocações

segue abaixo, no detalhamento das

modalidades bem como nas

As equipes das modalidades

beneficiadas pelo presente projeto
tiveram um desempenho extremamente

satisfatório ao logo da execução do

projeto, colocando-se entre os

primeiros colocados em todas as

competições participadas. A
comprovação dos resultados obtidos

segue abaixo, no detalhamento das

modalidades, bem como nas

reportagens e fotos anexas a este

relatório.

REALIZADAS

2. Possuir pelo menos oito atletas beneficiados

pelo projeto convocados  para  as  seleções

nacionais de base e principal.

Indicador: Número de atletas do CRF convocados

para as seleções de base e principal;
Verificação:  Reportagens   e  boletins   de

convocações   emitidos   pelas    respectivas

Confederações;
Linha de Base: Início do projeto

1. Colocar o CRF entre os cinco primeiros

colocados em 70% das competições disputadas
em todas as modalidades no ano de 2017.

Indicador: Percentual de competições que o CRF
se colocou entre os cinco primeiros colocados,

em relação ao  número  de  competições

disputadas;
Verificação: Boletins  e reportagens  com os
resultados das competições organizadas pelas

entidades administrativas das modalidades;
Linha de base: Inicio do projeto.

PREVISTAS

METAS QUANTITATIVAS

Ao logo dos anos de 2017 e 2018 os
atletas beneficiados pelo projeto

obtiveram excelentes resultados em

competições nacionais e internacionais.

A conquista destes resultados se deve

aos treinamentos e avaliações

desenvolvidas pelos técnicos e pela
equipe multidisciplinar (CUIDAR) ao

longo das temporadas. A comprovação

dos resultados obtidos segue neste

relatório bem como nas reportagens e

relatórios anexos.

relatório. Cabe ressaltar que em anexo

seguem reportagens e fotos

comprovando a melhoria do

desempenho esportivo dos atletas

rubro-negros.

3. Proporcionar melhores resultados esportivos

aos  atletas   beneficiados,   por   meio  do

aprimoramento físico e técnico adquirido nos

treinamentos diários.

Indicador: Resultados esportivos conquistados;

Verificação: Relatórios elaborados pela equipe
técnica e critérios utilizados pelas entidades de

cada modalidade;
Linha de base: início das atividades do projeto.

entidades administrativas das modalidades;

Linha de base: Ranqueamento das equipes antes

do inicio do projeto.
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EVENTOS PARTICIPADOS

Basquete

No final do mês de abril (26/04) as equipes Sub-14 e Sub-19 entraram em

quadra pelas disputas do Campeonato Estadual. No primeiro jogo do dia, o Sub-14

venceu o Club Municipal sem dificuldades, batendo o adversário por 80 x 32. No

segundo jogo, os meninos do Sub-19 fizeram um jogo disputado contra o Club

Municipal, mas saíram com a vitória por 88 x 81.

No dia 06/05, os meninos rubro-negros das categorias Sub-13, Sub-15 e Sub-17

receberam na Gávea as equipes do ABIG/Jequiá. Com uma diferença de quase 100

pontos, o Sub-15 venceu a equipe visitante por 119 x 10. O Sub-17 não ficou muito

atrás e fez o mando de quadra prevalecer, vencendo o adversário por 100 a 14. O Sub-

13 também saiu de quadra com a vitória, mas venceu o adversário por WO.

As categorias de base do basquete rubro-negro deram seqüência às suas

campanhas no Campeonato Estadual das categorias. Os jovens atletas que buscam o

título estadual tiveram resultados positivos durante o mês de maio. Em três clássicos

contra o Fluminense F.C, o clube rubro-negro conquistou duas vitórias. Na categoria

Ao longo do presente projeto foram

convocados para as seleções estaduais

de base 17 atletas do Clube de Regatas
do Flamengo, sendo sete atletas do

voleibol, sete atletas da natação e três
atletas do judô. A comprovação das

convocações segue abaixo, no

detalhamento das modalidades bem
como nas reportagens e fotos anexas a

este relatório.

reportagens e fotos anexas a este

relatório.

3.  Possuir  pelo menos  dez atletas do CRF

convocados para as seleções estaduais de base.

Indicador: Número de atletas do CRF convocados
para as seleções estaduais de base;

Verificação:  Reportagens   e   boletins   de
convocações   emitidos    pelas   respectivas

Federações;
Linha de Base: Início do projeto
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Sub-13, o bom desempenho refletiu-se no triunfo por 55 x 49. Já no Sub-17, os

meninos do CRF tiveram uma performance excelente. Com uma diferença de 20

pontos no placar final, a equipe rubro-negra obteve a vitória por 66 x 46. No entanto,

em uma partida disputada até o último segundo, o time Sub-15 foi derrotado por 56 x

58.

No dia 31/05, as equipes Sub-14 e Sub-19 entraram em quadra novamente. O

time Sub-19, que havia perdido para o Tijuca T.C. na última rodada, conseguiu ótima

vitória sobre o Botafogo F.R., derrotando o adversário por 62 x 58. Já a equipe Sub-14

continuou a seqüência de resultados positivos, batendo o clube alvinegro por 72 x 35.

Na seqüência foi a vez das equipes Sub-13, Sub-15 e Sub-17 jogarem pelo Campeonato

Estadual. Em três confrontos contra o Tijuca Tênis Clube, disputados no dia 03/06, as

equipes Sub-13 e Sub-15 triunfaram sobre o adversário. No primeiro desafio, o time

Sub-13 travou um duelo equilibrado contra o oponente, abrindo vantagem no fim para

consolidar a vitória por 42 x 31. No confronto seguinte, a equipe Sub-15 apresentou

uma ótima performance e com uma expressiva vantagem de 31 pontos conquistou a

vitória por 86 x 55. Fechando o dia de jogos, a categoria Sub-17 não conseguiu repetir

os bons resultados e perdeu por 62 x 43.

No mês de junho as equipes rubro-negras disputaram dois importantes

torneios do calendário nacional. A equipe Sub-15 entrou em quadra pela disputa do

li^ Torneio Sul-americano de Basquetebol, que contou com equipes da Argentina e de

seis estados brasileiros. Mais uma vez a equipe rubro-negra fez bonito e após bater a

equipe do Minas T.C. na final por 43 x 26 sagrou-se campeã do torneio sul-americano.

Além do campeonato os jogadores rubro-negros conquistaram diversos prêmios. O

atleta do CRF João Vítor Belmiro foi premiado com alguns destaques individuais. O

jogador foi eleito o Melhor Jogador da Competição e o Melhor Defensor da

Competição, além de estar presente na seleção do campeonato. Marcelo Coelho,

também atleta do Flamengo, foi eleito o cestinha de três pontos do torneio. No

Torneio de Basquete de Base de Franca, realizado também em junho/2017, o time

Sub-13, comandado pelo técnico Nelson Mourão, ficou com o quarto lugar.
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No mês de julho (01 e 02/07), foi a vez da equipe Sub-17 disputar a 2 Taça

Pindamonhangaba de Basquetebol. Comandados pelo treinador Marcos Augusto

Mendes, os rubro-negros do Sub-17 enfrentaram o time da casa, a equipe do

Guaratinguetá e o Paulistano. A primeira partida terminou com grande vitória do clube

rubro-negro diante do Pindamonhangaba por 83 x 44. Já na semifinal, o CRF bateu o

Guaratinguetá com tranqüilidade por 55 x 34. Na grande decisão, os meninos rubro-

negros acabaram sendo derrotados por 50 x 36 pela equipe do Paulistano, finalizando

a Taça Pindamonhangaba com o vice-campeonato.

Também no mês de julho, uma das promessas da base rubro-negra, o pivô João

Vitor França dos Santos, que também integra a equipe principal do Flamengo, recebeu

o convite da Adidas para participar do Adidas Nations, em Houston, no Texas. O evento

engloba jovens jogadores de até 19 anos de diversas partes do mundo. O atleta rubro-

negro integrou a equipe da América Latina e enfrentou as equipes da Ásia, África,

Canadá, Europa e Estados Unidos. O evento tem como objetivo apoiar o

desenvolvimento de futuros talentos do basquete. Os jovens atletas são comandados

por antigos e atuais técnicos da NBA, liga de basquete norte americana.

Após um breve recesso no meio do ano de 2017, as equipes de basquete

voltaram às quadras no mês de agosto para as disputas do Campeonato Estadual. Os

meninos venceram três das quatro partidas disputadas. A categoria Sub-14 entrou em

quadra duas vezes e venceu as equipes do Jequiá e do Botafogo F. R. Na seqüência foi

a vez da equipe sub-15 também derrotar o Jequiá. Os meninos da categoria sub-19

fizeram um jogo disputado contra a equipe do Botafogo e perderam por apenas dois

pontos de diferença.

No dia 28/08, as equipes Sub-13, Sub-15 e Sub-17 receberam as equipes do

Tijuca T.C. no ginásio Hélio Maurício e venceram todos os jogos disputados. Dois dias

depois (30/08) foi a vez das equipes Sub-14 e Sub-19 jogarem em casa contra os

meninos do Vasco da Gama. Com excelentes atuações de seus atletas o Clube de

Regatas do Flamengo conquistou mais duas vitórias no campeonato. No decorrer da

competição (02/09), as equipes Sub-14 e Sub-19 retornaram às quadras e venceram as
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equipes do Tijuca T.C. na casa do adversário. No final de semana seguinte (09 e 10/09),

foi a vez dos meninos rubro-negros jogarem contra as equipes do Fluminense F.C. e

conquistarem mais duas vitórias para o clube rubro-negro.

No dia 21/09, o time Sub-19 entrou em quadra pelo primeiro jogo das quartas

de final do Campeonato Estadual e venceu a equipe do Club Municipal pelo placar de

83 x 53.Na seqüência da competição foi a vez das equipes Sub-13, Sub-15 e Sub-17

entrarem em quadra e conquistarem duas vitórias em três jogos disputados. Os

meninos do Sub-13 e do Sub-15 venceram suas partidas contra as equipes do Vasco da

Gama, cabendo a equipe Sub-17 a única derrota do fim de semana. A equipe Sub-19

jogou a segunda partida das quartas de final contra o Club Municipal e conquistou

mais uma vitória, classificando-se para as semifinais da competição.

No mês de outubro (11 a 15/10), o basquete rubro-negro participou da Copa

Brasil de Basquete Sub-21 que foi realizada no ginásio do Fluminense F.C na cidade do

Rio de Janeiro.A equipe rubro-negra conquistou o vice-campeonato da competição

após vencer três das quatro partidas disputadas. Também no mês de outubro (10 a

15/10) a equipe Sub-14 embarcou para a cidade de Belo Horizonte/MG para a disputa

da Copa Brasil de Basquete Sub-14. Nas disputas realizadas no ginásio do Olympico os

meninos rubro-negros classificaram-se para as quartas de final após vencerem os três

jogos disputados na fase classificatória. Nas quartas de final a equipe rubro-negra

derrotou o Instituto Viva Vida, classificando-se para as semifinais contra a equipe do

Praia Clube. Após um jogo extremamente disputado os meninos da Gávea saíram

derrotados e finalizaram a competição na quarta colocação geral.

Ainda no mês de outubro, o Clube de Regatas do Flamengo recebeu uma

excelente notícia com a convocação do atleta João Simões para a seleção brasileira

sub-14, que disputará o Campeonato Sul-americano da modalidade na Venezuela.

A equipe sub-16 rubro-negra foi a Minas Gerais no início do mês de novembro

para a disputa da Copa Brasil de Clubes. Mais uma vez os meninos do CRF tiveram um

bom desempenho e conquistaram a 3^ colocação do campeonato. No final do mês os
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rapazes do basquete do Flamengo entraram em quadra pelo Campeonato Brasileiro

Interclubes Sub-18 e jogando com muito empenho e determinação conquistaram a 29

colocação do campeonato.

0 mês de dezembro começou com boas notícias para o basquetebol rubro-

negro. Após uma temporada brilhante ao longo do ano de 2017 a equipe sub-14

sagrou-se campeã do Campeonato Estadual de Basquete ao bater a equipe do

Fluminense F.C na final da competição. Jogando pelo Campeonato Brasileiro

Interclubes Sub-13 os meninos rubro-negros fizeram uma ótima fase de classificação,

porém não conseguiram manter o ritmo na fase seguinte e terminaram a competição

com a 6^ colocação. Na seqüência dos campeonatos os rubro-negros conquistaram o

título de campeão estadual nas categorias sub-15 e sub-19 ao derrotarem nas finais as

equipes do Vasco da Gama em ambas as categorias. Já a equipe sub-13 foi superada

pela equipe do Central e conquistou o vice-campeonato estadual no ano de 2017.

O ano de 2018 começou para o basquete rubro-negro no mês de fevereiro. A

equipe sub-20 foi a São Paulo/SP para as disputas da fase final da Liga de

Desenvolvimento de Basquete (LDB). Apesar das boas atuações em quadra contra

Paulistano, Minas e São José Basquetball a equipe rubro-negro não conseguiu sair

vitoriosa da competição. As demais equipes voltaram às quadras no ano de 2018

somente no mês de março, pelas primeiras partidas do Campeonato Estadual de

Basquete conquistando diversas vitórias nos jogos disputados. No mês de abril os

rubro-negros da categoria sub-21 entraram em quadra pelo Campeonato Brasileiro

Interclubes da categoria. Após bons jogos nas fases iniciais da competição a equipe

rubro-negra foi derrotada nas quartas de final do torneio.

As reportagens comprovando as conquistas rubro-negras no basquete, ao

longo da execução do projeto seguem em anexo (Fotos e Reportagens).

Vôlei

O mês de maio foi marcado pelo início das disputas do Campeonato Estadual

das categorias de base. O clube rubro-negro entrou na competição com oito equipes
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das categorias mirim, infantil, infanto-juvenil e juvenil nos naipes masculino e

feminino. No dia 07/05, a equipe mirim feminina venceu o RJ Vôlei, na Gávea, por 3x0

e a categoria infanto-juvenil masculina venceu o Colégio Naval também por 3 x 0. Os

meninos do infanto-juvenil voltaram à quadra poucos dias depois, no dia 11/05, e

derrotaram a equipe do Botafogo F.R. No mesmo dia, as meninas do infanto-juvenil

venceram a equipe do Botafogo por 3 x 2. Na seqüência da competição foi a vez da

categoria juvenil entrar em quadra. A equipe feminina venceu seu primeiro jogo contra

as meninas do Tijuca Tênis Clube, enquanto a equipe masculina venceu o confronto

contra a equipe do Fluminense F.C.

As equipes rubro-negras continuaram buscando bons resultados no

Campeonato Estadual durante o mês de maio. A equipe juvenil feminina jogou no dia

13/05 e venceu o Grajaú fora de casa por 3 sets a 0. O mirim masculino acabou

derrotado em duas partidas seguidas por 3 sets a 0, diante do Tijuca T.C. e do Botafogo

F.R. Na semana seguinte (23/05), os meninos do juvenil fizeram partida disputada

contra o Botafogo F.R. no ginásio da Gávea, mas acabaram perdendo por 3 sets a 2.

Finalizando a rodada, a equipe infantil masculina bateu o Botafogo F.R. no ginásio da

Gávea por 3 sets a 0.

Também no mês de maio foi realizado o Campeonato Brasileiro de Seleções

Sub-18, na cidade de Uberlândia/MG. Novamente o clube rubro-negro foi a base da

seleção estadual que disputou a competição, tendo sete atletas convocados, sendo

eles: Lucas Henrique, Luan Wagner, Vitor Ramos, Guilherme Voss, Gabriel Pisco,

Thiago Machado e Matheus André. Após brilhante campanha na fase inicial a seleção

estadual chegou à final contra a seleção mineira. Contando com a presença dos sete

atletas rubro-negros a seleção carioca venceu a final por 3 sets ale consagrou-se

campeã do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo voltou a entrar em quadra nos dias 03 e 04 de junho para

continuar a caminhada rumo aos títulos do Campeonato Estadual de Vôlei 2017. Com

três vitórias nas três partidas disputadas, o clube rubro-negro se destacou nas

categorias infantil masculino e feminino, além do juvenil masculino. Quem iniciou o
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final de semana de vitórias em casa foi o infantil masculino. Diante do Tijuca T.C a

equipe venceu por 3 sets a 0 (25x21 / 25x23 / 25x22). Já o infantil feminino bateu o

Grajaú também por 3 sets a 0 (25x11 / 25x21 / 25x22). Concluindo o dia, o juvenil

masculino derrotou a Escola Naval por (25x13 / 25x10 / 25x11).

Ainda no mês de junho, duas equipes do CRF disputaram torneios nacionais. A

equipe juvenil masculina embarcou para a cidade de Vitória/ES para a disputa do 2S

Desafio Nacional de Voleibol Sub-22. A competição contou com 12 clubes de

diferentes estados do país e foi realizada entre os dias 16 e 18/06. Apesar do bom

desempenho os meninos da Gávea perderam na primeira fase e foram eliminados da

competição. Já a equipe mirim feminina participou da 6 Copa Jambeiro de Voleibol

Feminino, que foi realizada no município de Jambeiro/SP, entre os dias 17 e 18/06. A

competição contou com doze equipes e as meninas da categoria mirim do CRF

consagraram-se campeãs da competição, conquistando o segundo título nesta

temporada.

Na seqüência do Campeonato Estadual, as equipes rubro-negras entraram em

quadra no dia 20/06. Os times da categoria juvenil, feminino e masculino, venceram o

Tijuca Tênis Clube por 3 x 2 e 3 x 0, respectivamente. O time mirim feminino, acabou

sendo derrotado por 3 sets a 0 pelo Fluminense. No dia 22/06, o time juvenil feminino

conseguiu mais uma boa vitória e derrotou a UFRJ por 3 sets a 0, no ginásio da Gávea.

O time mirim feminino deu a volta por cima e venceu o Botafogo por 3 sets a 0. O

infanto-juvenil masculino acabou sendo derrotado em um jogo muito acirrado por 3

sets a 2 para a AABB. No dia 24/06, o CRF venceu o Balbina da Fonseca Valença por 3

sets a 0 nas categorias mirim feminino e infantil feminino. Já nas categorias infanto-

juvenil feminino e infantil masculino, os rubro-negros acabaram derrotados pelo

Fluminense por 3 sets a 0.

No final do primeiro semestre o central da equipe infanto-juvenil Guilherme

Voss foi convocado para integrar a seleção brasileira Sub-19 no Campeonato Mundial

de Vôlei da categoria, realizado no mês de agosto em Riffa, no Bahrein.
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No mês de julho, o CRF disputou a Copa Cidade Maravilhosa entre os dias 20 e

23/07. A competição que contou com clubes de diferentes estados do país foi realizada

na cidade do Rio de Janeiro em diversos locais, dentre eles os ginásios do CR.

Flamengo, Tijuca T.C, Botafogo F.R, Fluminense F.C, Clube Israelita Brasileiro, AABB

Lagoa, Colégio Militar, Colégio Pedro II, Grajaú T.C. e Universidade Santa Úrsula. As

equipes do CRF fizeram campanhas brilhantes sendo campeãs em duas categorias

(mirim e infantil feminino) e vice-campeãs em três categorias (mirim, infantil e juvenil

masculino). Além disso, conquistaram duas medalhas de bronze na categoria infanto-

juvenil (feminino e masculino) e um quarto lugar na categoria juvenil feminina.

Também no mês de julho, Alexandre Rozenberg, treinador de vôlei do CRF,

participou da conquista de mais um título. O técnico comandou a equipe brasileira

masculina de vôlei que disputou a 209 edição das Macabíadas, competição realizada na

cidade de Jerusalém, em Israel. A competição é considerada um dos principais eventos

esportivos do mundo e recebeu mais de 9 mil atletas de 85 países. A equipe brasileira

derrotou a anfitriã na final, por 3 sets a 1, em partida realizada no dia 14/07.

Após um breve recesso no meio do ano de 2017, as equipes de vôlei voltaram

às quadras no mês de agosto para as disputas do Campeonato Estadual. No dia 03/08,

as equipes infanto-juvenil masculina e feminina jogaram contra as equipes do Tijuca

T.C e conquistaram duas vitórias para o clube rubro-negro. No dia 05/08 foi a vez das

equipes infantil feminina e mirim feminina vencerem seus jogos, respectivamente,

contra as equipes do Botafogo F.R e Fluminense F.C. Na seqüência da competição as

equipes masculina e feminina da categoria juvenil e as meninas do infantil entraram

em quadra e conquistaram duas vitórias em três jogos disputados.

Ainda no mês de agosto (19/08) foi a vez das equipes masculina e feminina da

categoria mirim vencerem seus jogos como visitantes contra as equipes do Balbina da

Fonseca. Alguns dias depois (22/08) os meninos e meninas do juvenil entraram em

quadra contra a equipe do Botafogo F.R e não conseguiram obter vitórias. No final do

mês (31/08) a equipe infanto-juvenil masculina enfrentou o Fluminense F.C e

conquistou mais uma vitória para o clube rubro-negro.
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No mês de setembro foi dada continuidade às disputas do Campeonato

Estadual da modalidade. No dia 02/09, os meninos do mirim foram derrotados pelo

Fluminense F.C na casa do adversário. No dia seguinte foi a vez das meninas entrarem

em quadra. Na categoria mirim o clube rubro-negro saiu vitorioso da partida contra o

Tijuca T.C, porém na categoria infanto-juvenil as meninas rubro-negras não

conseguiram a vitória contra o Fluminense F.C. No dia 09/09, a categoria mirim

feminina entrou em quadra para a disputa de mais um jogo do campeonato contra a

equipe do Botafogo F.R. e conquistou mais uma vitória para o C. R. do Flamengo. Dois

dias depois (11/09), a equipe juvenil masculina foi derrotada pelo Botafogo F.R.

No final do mês de setembro e inicio do mês de outubro as equipes rubro-

negras voltaram às quadras pelo Campeonato Estadual. As equipes rubro-negras

tiveram excelentes atuações e conquistaram três vitórias em três jogos disputados. No

dia 07/10, a equipe infantil feminina venceu a equipe do Balbina da Fonseca por 3 sets

a 0. Já no dia 09/10, foi a vez da equipe infanto-juvenil feminina vencer a equipe do

Grajaú no ginásio Togo Renan Soares. Também no mês de outubro foi realizado o

Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-16 na cidade de Belo Horizonte/MG. As

disputas foram realizadas no ginásio do Mackenzie e as meninas rubro-negras

estrearam com vitória contra a equipe do Minas T.C. Na seqüência da competição o

CRF enfrentou a equipe do Círculo Militar, do Paraná, e após um jogo duro não

conseguiu obter a vitória. O terceiro jogo foi disputado contra o Recreio da Juventude

e após nova derrota a equipe rubro-negra foi eliminada da competição.

As equipes do voleibol rubro-negro embarcaram no mês de novembro para as

disputas da Taça Paraná que aconteceram na cidade de São José dos Pinhais/PR. Com

uma campanha brilhante as meninas da categoria mirim sagraram-se campeãs da

competição que foi disputada por 24 equipes. As meninas da categoria infantil

conquistaram a quarta colocação no torneio, enquanto as meninas do infanto-juvenil

ganharam a medalha de bronze. Nas categorias masculinas destaque para os meninos

do infantil e infanto-juvenil que terminaram a competição na 5 colocação.
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No mês de novembro o CR. do Flamengo sediou o Campeonato Brasileiro de

Clubes Sub-16 Masculino. A equipe rubro-negra fez uma campanha brilhante até a

final da competição, onde foi superada pela equipe do Fluminense F.C, conquistando

assim o vice-campeonato do torneio. Na seqüência das competições foi a vez da

equipe feminina entrar em quadra pelo Campeonato Brasileiro de Clubes Sub-20. As

disputas foram realizadas na cidade de Salvador/BA e a equipe rubro-negra conquistou

a sexta colocação da competição. Em seguida a equipe feminina disputou o

Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-15, realizado no Rio de Janeiro/RJ. As meninas

rubro-negras honraram a camisa do clube e fizeram uma bela campanha no torneio

conquistando a medalha de prata.

No final do mês de novembro foi a vez das meninas da categoria sub-18 e dos

rapazes da categoria sub-19 entrarem em quadra pelas disputas do Campeonato

Brasileiro de Clubes. 0 campeonato feminino foi realizado na cidade de Belo

Morizonte/MG enquanto o masculino ocorreu na cidade de Porto Alegre/RS. Ambas as

equipes conquistaram a 4* colocação do torneio nacional mostrando mais uma vez a

força do voleibol rubro-negro.

O mês de dezembro foi iniciado com o Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-

21 Masculino. Após belas apresentações nas fases iniciais da competição a equipe

rubro-negra sofreu uma derrota nas semifinais da competição. Porém, após derrotar a

equipe do Botafogo os meninos rubro-negros conquistaram a medalha de bronze no

torneio. Pelo Campeonato Estadual os rapazes do Flamengo sagraram-se campeões

nas categorias infantil e infanto-juvenil, ao derrotarem respectivamente as equipes de

Fluminense e AABB nas finais da competição. Já as meninas da categoria mirim

conquistaram o vice-campeonato ao serem derrotadas pela equipe do Fluminense.

O ano de 2018 começou para as equipes de voleibol em fevereiro com todas as

atenções voltadas para as avaliações de pré-temporada realizadas pela equipe

multidisciplinar do CUIDAR. O trabalho realizado neste início de temporada é de

fundamental importância para o bom desempenho dos atletas rubro-negros no ano de

2018.



Natação

Nos dias 29 e 30 de abril foi realizado o I Troféu José Basilone Neto que ocorreu

na piscina do Olaria A.C., na cidade do Rio de Janeiro/RJ. A equipe rubro-negra teve um

ótimo desempenhoe conquistou o primeiro lugar da competição após conquistar 24

medalhas de ouro, 14 medalhas de prata e 9 medalhas de bronze.

No mês de maio, os nadadores rubro-negros participaram do Troféu Maria

Lenk, o Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação, que aconteceu entre os dias 02 a

06/05 no Rio de Janeiro/RJ. O maior destaque rubro-negro foi a nadadora Nathalia

Almeida que chegou a três finais e conquistou a quarta colocação nos 200m medley, a

quinta colocação nos 200m borboleta e a sexta colocação nos 400m medley. Os atletas

ThamyVentorin, Luis Fernando Dias, Juliana Carvalho, Thais Fasekas, Marcelo Roge e

Vinicius Figueiredo também chegaram às finais e contribuíram para o CR do Flamengo

alcançar a 10 colocação geral da competição.

Ainda no mês de maio, a natação rubro-negra embarcou para a cidade de Belo

Horizonte/MG para as disputas do Troféu Ivo Lourenço - Torneio Sudeste Mirim e

Petiz - que foi disputado entre os dias 19 e 21/05. A equipe petiz sagrou-se vice-

campeã da competição ao conquistar 22 medalhas, sendo seis ouros, nove pratas e

sete bronzes. Já a equipe mirim conquistou a 32 colocação da competição, levando
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Após a realização das avaliações e do começo dos treinamentos foi a vez das

equipes rubro-negras entrarem em quadra pelas disputas do Torneio Início de

Voleibol. Os jogos começaram a ser disputados no mês de março e as equipes rubro-

negras já obtiveram os primeiros resultados positivos na temporada. Os rapazes da

categoria infanto-juvenil conquistaram a medalha de prata na competição enquanto as

meninas da mesma categoria conquistaram 4^ colocação na competição.

As reportagens comprovando as conquistas rubro-negras no vôlei ao longo da

execução do projeto seguem em anexo (Fotos e Reportagens).



CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO
Campeão do Mundo

Fundado em 15 de Novembro de 1895

para a Gávea 12 medalhas (cinco ouros, três pratas e quatro bronzes). A equipe infantil

embarcou no mesmo mês para a cidade de São Paulo/SP, onde disputou o Troféu Assis

Chateaubriand. Os meninos e meninas da categoria entraram nas piscinas e

conquistaram ótimos resultados. A categoria Infantil I sagrou-se campeã da

competição e o Infantil II conquistou o vice-campeonato. No total foram conquistadas

cinco medalhas de ouro, nove medalhas de prata e cinco medalhas de bronze.

No final do mês de maio, os atletas das categorias juvenil, júnior e sênior

participaram do Torneio Sudeste de Natação que foi realizado na cidade de Belo

Horizonte/MG, entre os dias 26 e 28/05. As equipes comandadas pelos treinadores

Eduardo José Pereira e Fernando José Pereira conquistaram ótimos resultados e o CRF

sagrou-se vice-campeão geral da competição, trazendo 60 medalhas para o clube

rubro-negro. A equipe sênior conquistou 29 medalhas, enquanto as equipes juvenil e

júnior ganharam, respectivamente, 19 e 12 medalhas.

O mês de junho foi marcado por novas conquistas da natação rubro-negra.

Após conseguir excelentes resultados em torneios regionais os atletas do CR. do

Flamengo voltaram às piscinas cariocas para a disputa do III Troféu Denir de Freitas

Ribeiro, realizado na piscina do Fluminense F.C. nos dias 10 e 11/06. Sob o comando

dos treinadores Diego Uchoa e Carolina Athayde os atletas das categorias mirim e petiz

conquistaram excelentes resultados. A equipe petiz ganhou 17 medalhas de ouro, 17

de prata e 11 de bronze, assegurando a primeira colocação geral do torneio. Já a

equipe mirim conquistou a terceira colocação geral da competição. Na seqüência das

competições a natação rubro-negra foi até a piscina da UFRJ/Fundão para as disputas

do I Troféu Manoel Gomes Tubino. Os nadadores do CR. do Flamengo tiveram ótima

participação na competição e trouxeram para a Gávea 109 medalhas (46 ouros, 29

pratas e 34 bronzes), conquistando o vice-campeonato geral.

No inicio do mês de julho/2017, as equipes mirim e petiz disputaram o

Campeonato Estadual de Natação (01 e 02/07) e mais uma vez obtiveram excelentes

resultados. A equipe petiz sagou-se campeã do torneio ao conquistar 31 medalhas de

ouro, 32 de prata e 18 de bronze. Na categoria mirim, o clube rubro-negro conquistou
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o vice-campeonato, com 37 medalhas de ouro, 29 de prata e 23 de bronze. Nas duas

categorias o CR. do Flamengo conquistou 170 medalhas. No final de semana seguinte

foi a vez das categorias infantil, juvenil, júnior e sênior entrarem em ação pelo

Campeonato Estadual de Natação. Nadando na piscina do Fluminense F.C. os atletas

rubro-negros conseguiram ótimos resultados e trouxeram para a Gávea um total de

286 medalhas e o título de campeão da competição. No feminino os destaques da

competição foram Nathalia Almeida, Ana Luiza Daisson, Manuela Araújo, Bruna

Franco, Maria Luiza Candai, Ludmila Costa, Isis Graziele, Beatriz Olivieri e Brunna

Fonseca. No masculino, se destacaram os atletas Enzo Albuquerque, Eduardo

Martiniano, Pedro Henrique Marrote Luís Fernando Dias.

Também no mês de julho a natação rubro-negra representada por 12

nadadores da categoria Petiz, comandada pelo treinador Diego Uchôa, disputou o

Meeting Internacional EstadioEspahol, competição realizada em Santiago, no Chile. Os

atletas foram ao intercâmbio internacional para a experiência de treinar e disputar

uma competição de cunho sul-americano. Dos 12 atletas, nove trouxeram medalhas

para a Gávea e marcaram mais uma vez o nome do clube rubro-negro em uma

competição internacional.

O mês de agosto começou com boas notícias para a natação rubro-negra. Após

excelente participação nos campeonatos estaduais, sete atletas do CR. do

Flamengoforam convocados pelas seleções estaduais infantil e juvenil para participar

do Campeonato Interfederativo de Natação, realizado na cidade de Mococa/SP. Os

atletas da categoria infantil convocados foram Maria Luiza Candai, Manuela Araújo,

Ana Luiza Daisson e Bruna Franco.Pela categoria juvenil os convocados foram Luisa

Garcia, Julia Catharino Soares e Eduardo Martiniano. No dia 05/08, as equipes infantil,

juvenil, júnior e sênior foram a piscina da UFRJ/Fundão para disputar o Troféu Djan

Madruga. Mesmo com alguns atletas poupados devido à intensa preparação para o

Troféu José Finkel, a equipe da Gávea conquistou a segunda colocação geral da

competição ao somar 80 medalhas. Na seqüência da temporada os atletas rubro-

negros embarcaram para Santos/SP onde ocorreu o Troféu José Finkel - Campeonato

Absoluto de Natação - entre os dias 08 e 12/08. O grande destaque rubro-negro foi a
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atleta Nathalia Almeida que disputou quatro finais (200m borboleta, 400m livre, 200m

e 400m medley) e conquistou a medalha de bronze nos 400m medley. O clube rubro-

negro encerrou a competição na 10^ colocação geral do evento.

Ainda no mês de agosto, as equipes mirim e petiz disputaram o Troféu Laerte

Sbane entre os dias 19 e 20/08 na piscina da URFJ/Fundão. Com excelente atuação dos

atletas rubro-negros a categoria petiz sagrou-se campeã ao somar 30 medalhas de

ouro, 25 de prata e 24 de bronze. A equipe mirim também somou um número

significativo de medalhas ao conquistar 11 medalhas de ouro, 7 de prata e 11 de

bronze, terminando a competição na 39 colocação geral do evento.

No mês de setembro, entre os dias 02 e 03/09 foi realizado o I Troféu Alexandre

Pussieldi nas categorias infantil, juvenil, júnior e sênior. A competição foi realizada na

piscina da UFRJ/Fundão e o CR do Flamengo conquistou 120 medalhas (50 ouros, 41

pratas e 29 bronzes), terminando a competição com o vice-campeonato geral. Nos dias

16 a 19/09, os nadadores rubro-negros das categorias mirim e petiz disputaram o III

Troféu Roberto de Carvalho Pável e mais uma vez obtiveram excelentes resultados. A

equipe petiz sagrou-se campeã, enquanto a equipe mirim terminou a competição na

terceira colocação geral.

Entre os dias 10 e 14/10 foi realizado na cidade de Mococa/SP o Campeonato

Brasileiro Interfederativo de Natação. A seleção estadual do Rio de Janeiro contou com

sete atletas rubro-negros e conseguiu o vice-campeonato da competição. Os atletas do

CR. do Flamengo conseguiram bons resultados na competição, trazendo cinco

medalhas de prata e duas de bronze para a seleção carioca. No dia 14/10, os atletas

das categorias infantil a sênior entraram nas piscinas para a disputa da última etapa do

Circuito Celebridades. Após a conquista de 120 medalhas (56 de ouro, 37 de prata e 27

de bronze) as equipes rubro-negras sagraram-se campeãs do circuito. No final do mês

de outubro, as equipes mirim e petiz embarcaram para Vitória/ES, onde foi realizado o

Troféu Ivo Lourenço - Torneio Sudeste de Natação - entre os dias 20 e 22/10. A equipe

petiz fez uma campanha brilhante e conquistou o título de campeã do torneio. Já a

equipe mirim também conquistou ótimo resultado e terminou a competição com o

vice-campeonato.
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No mês de novembro, as equipes mirim e petiz disputaram o I Troféu Romulo

Arantes na piscina da UFRJ, no Rio de Janeiro/RJ. A equipe petiz sagrou-se campeã da

competição (16 medalhas de ouro, 15 de prata e 12 de bronze) enquanto os nadadores

do mirim conquistaram a terceira colocação (6 medalhas de ouro, 12 de prata e 15 de

bronze). Na seqüência foi a vez da equipe rubro-negra embarcar para o Campeonato

Brasileiro Juvenil de Natação que foi realizado na cidade de Belo Horizonte. Na

competição, os nadadores rubro-negros conquistaram quatro medalhas (1 prata e 3

bronzes) e conduziram a equipe juvenil 2 ao quarto lugar da categoria e à oitava

posição geral da competição.

As equipes mirim e petiz entraram nas piscinas pelo Campeonato Estadual de

Natação no início do mês de dezembro e mais uma vez conquistaram resultados

expressivos para o clube. A equipe petiz sagrou-se campeã da competição e os

meninos e meninas da categoria mirim conquistaram a segunda colocação geral do

torneio. Entre os dias 06 e 09 de dezembro as equipes júnior e sênior de natação

disputaram o Campeonato Brasileiro da modalidade no Rio de Janeiro/RJ. Com mais

uma brilhante participação dos nadadores rubro-negros foram conquistadas 12

medalhas ao longo dos dias de competição, com destaques para Beatriz Olivieri e

Nathalia Almeida conquistaram a medalha de ouro em suas provas. Na última

competição do ano de 2017, as equipes de natação rubro-negras conquistaram 275

medalhas (113 de ouro, 89 de prata e 73 de bronze) sagrando-se campeãs do

Campeonato Estadual Infantil a Sênior de Natação, realizado na piscina da UFRJ.

O ano de 2018 começou com excelentes resultados da natação rubro-negra. No

mês de março, nadando pelo Circuito Celebridades de Natação, os atletas rubro-

negros das categorias infantil, juvenil, júnior e sênior conquistaram 211 medalhas,

sendo 95 de ouro, 60 de prata e 56 de bronze. No final de semana seguinte foi a vez

das equipes mirim e petiz disputarem o Troféu Paulo Pavão de Natação. Mais uma vez

a natação rubro-negra foi destaque conquistando um total de 155 medalhas na

competição. Com o resultado a equipe petiz sagrou-se campeã do torneio e a equipe

mirim conquistou a segunda colocação geral.



Polo Aquático

A equipe masculina de polo aquático disputou a Copa PAB Sub-17 no final do

mês de abril/2017. Após boa campanha na primeira fase da competição, vencendo

dois dos três jogos disputados, a equipe rubro-negra classificou-se para as quartas de

final da competição. Nesta fase os rubro-negros enfrentaram a equipe do Fluminense

F.C. e empataram a partida em 8 x 8. Na disputa de pênaltis a equipe rubro-negra saiu

derrotada. Na disputa da 5a colocação os rubro-negros venceram o Tijuca T.C.No final

do mês de abril os atletas Matheus Stellet, Marcus Vinícius Pires e Lucas Barros,

convocados pela seleção brasileira, foram campeões do Campeonato Sul-americano

Juvenil de Polo Aquático, realizado na cidade de Cali, na Colômbia.

O mês de maio marcou o início das disputas do Campeonato Estadual Sub-19. A

equipe masculina rubro-negra começou bem a campanha em busca do título e estreou
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O inicio do mês de abril foi marcado por uma boa notícia para a natação do

Flamengo. Os atletas Giulia Spinelli e Pedro Morrot foram convocados pela seleção

brasileira escolar para a disputa da Gymnasiade, o torneio que é considerado a

Olimpíada Escolar. Na seqüência as equipes mirim e petiz disputaram o XXX Troféu

Prof. Ruy Essucy de Natação e novamente foram destaque. A equipe petiz conquistou

mais um campeonato enquanto a equipe mirim terminou a competição com a terceira

colocação geral. Também no mês de abril foi realizado o Troféu Brasil de Natação no

Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro/RJ. A equipe rubro-negra fez uma

participação extremamente satisfatória conquistando a 5- colocação da competição ao

somar oito medalhas (uma de ouro, duas de prata e cinco de bronze). Devido aos

resultados apresentados na competição os atletas rubro-negros Daiene Dias, João de

Lucca e Nathalia Almeida foram convocados pela seleção brasileira para disputar o

Campeonato Sul-americano de Natação, no Peru.

As reportagens comprovando as conquistas rubro-negras na natação ao longo

da execução do projeto seguem em anexo (Fotos e Reportagens).
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com vitória sobre a equipe do Tijuca T.C. No mesmo mês as equipes masculina e

feminina embarcaram para São Paulo/SP para as disputas da Ia Copa Desenvolvimento

de Polo Aquático. Os jogos foram realizados entre os dias 18 e 21/05 e tiveram como

sede as piscinas do E.C.Pinheiros, SESI/SP da Vila Leopoldina e Clube Paineiras do

Morumby. A equipe feminina fez uma brilhante campanha e chegou à final invicta. Na

disputa contra o SESI, o C.R.do Flamengo foi derrotado pelo apertado placar de 9 x 10

terminando a competição com o vice-campeonato. Já os meninos rubro-negros

perderam na fase semifinal da competição para a equipe do Paineiras, porém

garantiram o terceiro lugar geral da competição ao vencer o Pinheiros.

No mês de junho foi realizada a principal competição da modalidade no

primeiro semestre do ano de 2017. O evento Brasil Open foi disputado no parque

aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro/RJ, entre os dias 13 e 18/06. As equipes

feminina e masculina foram reforçadas com a chegada das atletas italianas Teresa

Frassinetti e AllegraLapi, além do sérvio NikolaBogdanovic.A equipe feminina iniciou

bem a competição e venceu dois dos três jogos disputados na fase classificatória. Na

semifinal as meninas ganharam da equipe do Paulistano por 14 x 2 e classificaram-se

para a final contra a equipe do Pinheiros. Na grande decisão, após uma partida muito

disputada, a equipe rubro-negra saiu derrotada por 6x7, sagrando-se vice-campeã do

Brasil Open. Já os rapazes do CR. do Flamengo alcançaram as quartas de final da

competição após boa campanha na fase classificatória. Nesta fase a equipe rubro-

negra foi derrotada pela equipe do Fluminense F.C., porém obteve a vitória no jogo

seguinte contra a equipe do Internacional de Regatas, terminando a competição na

sétima colocação.

O início do mês de julho foi marcado pela convocação de quatro atletas rubro-

negros pelas seleções brasileiras masculina e feminina para disputar o Campeonato

Mundial de Esportes Aquáticos, realizado na cidade de Budapeste/Hungria na segunda

quinzena do mesmo mês. Os atletas Heitor Carrulo, Pedro Stellet, Mateus Stellet e

Samantha Rezende representaram o clube rubro-negro na mais importante

competição da modalidade e terminaram a competição na 12^ (masculino) e 133

colocações (feminino).
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O mês de agosto marcou o inicio das disputas da Liga Brasileira de Polo

Aquático Adulto 2017 na categoria masculina. A competição, entre os dias 26/08 e

10/12, conta com a participação dos principais clubes do pais e tem como sede as

cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Santos. A estreia da equipe masculina rubro-

negra ocorreu na piscina Daltely Guimarães, na sede do CR. do Flamengo. O primeiro

jogo em busca do título da competição foi contra a equipe do Paineiras e começou

com vitória rubro-negra por 8 x 5.Na seqüência da competição os rapazes do C. R. do

Flamengo enfrentaram a equipe do SESI e desta vez não conseguiram repetir a boa

atuação da estreia. O jogo marcou a primeira derrota da equipe rubro-negra na Liga. O

terceiro jogo da equipe masculina ocorreu no dia 09/09 contra a equipe do Botafogo

F.R. Num jogo disputado até o final a equipe da Gávea não conseguiu a vitória e foi

derrotada por 8 x 10. Na quarta rodada da competição os meninos rubro-negros foram

a São Paulo para buscar a segunda vitória na competição. Contra a equipe do

Paulistano fizeram uma bela atuação e venceram o jogo por 11 x 10.

No mês de setembro foram iniciadas as disputas da Liga Brasileira de Polo

Aquático feminina. As meninas rubro-negras estrearam na competição jogando em

casacontra as equipes do SESI/SP, E.C. Pinheiros e Associação Bauruense de Desportos

Aquáticos (ABDA). Os três primeiros jogos da competição foram marcados pelas

excelentes atuações da equipe rubro-negra que venceu as três partidas disputadas,

terminando a primeira fase do torneio de maneira invicta. Também no mês de

setembro foi dada continuidade aos jogos da Liga Brasileira de Polo Aquático

masculina. Pela quinta rodada da competição a equipe rubro-negra enfrentou a equipe

do Pinheiros na casa do adversário e conseguiu a terceira vitória na competição.No dia

30/09, os rapazes foram a Santos enfrentar a equipe do Internacional de Regatas. Após

uma partida muito disputada a equipe rubro-negra não conseguiu a vitória, perdendo

o jogo por 10 x 11.

O mês de outubro começou com as disputas do Campeonato Brasileiro

Interclubes de Polo Aquático Sub-17 - 2a Copa PAB. A competição foi realizada entre

os dias 04 e 08/10 na piscina da Associação Brasileira A Hebraica. Os meninos rubro-

negros conquistaram três vitórias em cinco jogos disputados e terminaram a
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competição na 5^ colocação geral da competição. Nos dias 13 e 14/10, foi realizada a

segunda fase da Liga Brasileira de Polo Aquático feminina na piscina do E.C. Pinheiros.

Mais uma vez as meninas rubro-negras fizeram ótima campanha e venceram dois dos

três jogos disputados, classificando-se para a fase final da competição.

Na seqüência das competições, a equipe sub-20 masculina embarcou para

Santos/SP para disputar o Campeonato Brasileiro Interclubes de Polo Aquático. A

equipe rubro-negra conquistou mais um resultado positivo na temporada de 2017 e

conquistou a segunda colocação da competição. Na semana seguinte quem entrou na

piscina para as disputas do Campeonato Brasileiro Interclubes de Polo Aquático foi a

equipe sub-15. O campeonato também foi realizado no parque aquático do clube

Internacional de Regatas e a equipe rubro-negra conquista a quinta colocação geral no

torneio.

O mês de novembro começou com bons resultados para as equipes de polo

aquático do Flamengo. As meninas rubro-negras, jogando pela última fase de

classificação da Liga Nacional de Polo Aquático, venceram duas partidas contra as

equipes da Associação Bauruense de Desportos Aquáticos (ABDA) e SESI/SP. Com os

resultados as meninas se classificaram para a fase final da Liga na segunda colocação.

Ainda em novembro os rapazes rubro-negros entraram na piscina nove vezes. Nas

disputas válidas pela Liga Nacional de Polo Aquático Masculino os jovens rubro-negros

obtiveram cinco vitórias e terminaram a fase de classificação na sexta colocação geral.

No mês de dezembro foi realizada a última competição da modalidade no ano

de 2017. A fase final da Liga Nacional de Polo Aquático Masculino e Feminino foi

realizada na cidade de São Paulo/SP e contou com as melhores equipes do Brasil. As

meninas rubro-negras fizeram uma competição brilhante e sagraram-se bicampeãs da

competição que é disputada anualmente. Já os rapazes rubro-negros não conseguiram

passar das quartas-de-final do torneio e conquistaram a quinta colocação geral.

As equipes de polo aquático do CR. do Flamengo voltaram aos treinamentos

no mês de fevereiro de 2018. Já no mês de março dois atletas rubro-negros, Alipio

Nardaci Júnior e Jennifer Katlen, foram convocados pela seleção brasileira para



Nado Sincronizado

No início do mês de maio/2017, seis atletas do Clube de Regatas do Flamengo

foram convocadas para participar do Campeonato Sul-americano de Nado

Sincronizado que foi realizado na cidade de Cali, na Colômbia. Pela categoria juvenil,

JulliaCatharino, Jaddy Milla e Maria Luiza Fonsecagarantiram três das quatro medalhas

de ouro conquistadas pela seleção, além de uma medalha de prata. Na categoria júnior

destaque para as rubro-negras RafaellaCatharino, Gabriela Teixeira e La ura Micucci

que também conquistaram três medalhas de ouro na competição. No final do mês de

maio, cinco atletas da modalidade foram convocadas pela seleção estadual para

participar do V Torneio Interfederativode Nado Sincronizado, realizado entre os dias

18 e 21/05. JulliaCatharino conquistou a medalha de ouro no solo, enquanto Manuella

de Menezes, Maria Eduarda Ferreira, Grazielly dos Santos e Joseane de Santana

integraram o time carioca que se consagrou campeão por equipes. As meninas rubro-

negras tiveram papel fundamental na conquista do 1 lugar geral da competição.
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disputar o Campeonato Sul-americano de Polo Aquático Sub-16. Na competição que

foi realizada no mês abril em São Paulo/SP, o atleta rubro-negro Alipio Nardaci Jr.

sagrou-se campeão sul-americano representando a seleção brasileira.

O mês de abril/2018 foi marcado pelo início das disputas da Liga Nacional de

Polo Aquático Masculina. Os rapazes rubro-negros começaram a temporada de

maneira regular e obtiveram duas vitórias nos quatro jogos disputados. No mesmo

mês, os treinadores George Chaia e lllana Pinheiro foram convocados pela seleção

brasileira para representar o país no Campeonato Sul-Americano de Desportos

Aquáticos (Peru) e no Campeonato Mundial Sub-18 Feminino (Sérvia)

respectivamente.

As reportagens comprovando as conquistas rubro-negras no polo aquático ao

longo dos da execução do projeto seguem em anexo (Fotos e Reportagens).
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O mês de junho foi iniciado com as disputas do li Torneio de Figuras que contou

com a participação das atletas das categorias infantil, juvenil e júnior. A competição foi

realizada na piscina do Tijuca T.C no dia 10/06 e as atletas rubro-negras trouxeram oito

medalhas para o clube da Gávea. Na categoria infantil principiante a destaque rubro-

negra foi a atleta Giovanna Faria que conquistou a medalha de ouro. No juvenil A mais

duas medalhas para o clube rubro-negro, Jullia Catharino levou o ouro enquanto Jaddy

Milla conquistou a medalha de prata. As rubro-negras Ana Clara de Almeida e Nicole

Shinohara conquistaram, respectivamente, as medalhas de prata e bronze na categoria

Infantil A. Pelo Júnior principiante destaque para a rubro-negra Ana Beatriz de Almeida

que conquistou a medalha de prata na categoria. Finalizando as disputas da

competição, mais duas atletas do CR. do Flamengo ganharam medalhas, Ana Carolina

Oliveira (Juvenil Principiante) e Gabriela Regly (Júnior A) conquistaram dois bronzes.

No final de junho, o C.R.do Flamengo recebeu mais uma boa noticia. Os atletas Maria

Eduarda Miccuci, Maria Clara Lobo, Giovana Stephan e Renan Alcântara foram

convocados pela seleção brasileira para participar do Campeonato Mundial de

Esportes Aquáticos que foi realizado em Budapeste, na Hungria (14 a 31/07).

No dia 15/07, o parque aquático do CR. do Flamengorecebeu as disputas do

Torneio de Rotinas Técnicas, organizado pela Federação Aquático do Rio de Janeiro. Os

atletas rubro-negros tiveram um excelente resultado e conquistaram 21 medalhas na

competição, sendo 11 medalhas de ouro, 6 medalhas de prata e 4 de bronze. Na

seqüência das competições foi a vez dos atletas rubro-negros embarcarem para a

Hungria para as disputas do Campeonato Mundial. O dueto misto, formado por

Giovana Stephan e Renan Alcântara, fez uma participação brilhante no campeonato e

conquistou a sétima colocação na prova. Giovana também participou do solo técnico e

conquistou a 14a colocação na competição. Além dos dois rubro-negros, Maria Clara

Lobo entrou na água em três provas (solo livre, dueto técnico e dueto livre) e

conquistou a 15a colocação em todas as provas disputadas.

No mês de agosto, duas atletas do C.R.do Flamengo embarcaram para o Chile

para disputar o Pan-americano de categorias da UANA (Union Americana de Natación).
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As atletas foram acompanhadas da treinadora rubro-negra Roberta Perillier e fizeram

uma brilhante campanha na competição conquistando a medalha de prata ao ficar

atrás apenas das atletas da seleção mexicana de nado sincronizado.

No dia 16/09 foi realizado o III Torneio de Figuras da Federação Aquática do Rio

de Janeiro (FARJ) na piscina do Tijuca Tênis Clube. Participaram do torneio oito atletas

rubro-negras que estiveram presentes em três das seis categorias do Torneio. Os

destaques rubro-negros foram Giovana Faria e Ana Beatriz Almeida que conquistaram

duas medalhas de ouro nas categorias Infantil Principiante e Júnior Principiante,

respectivamente.

No mês de outubro foi disputado o Campeonato Brasileiro Interclubes de Nado

Sincronizado em São Paulo/SP. Na competição que reuniu os maiores clubes do país na

modalidade, o Flamengo foi representado pelas equipes infantil e juvenil e com uma

campanha brilhante conquistou a segunda colocação geral. Nos dias 28 e 29/10, foi a

vez das meninas rubro-negras entrarem na piscina pelo Campeonato Estadual de Nado

Sincronizado que foi realizado na UFRJ. As equipes do Flamengo dominaram as

disputas e sagraram-se campeãs da competição nas categorias infantil, juvenil e sênior.

A equipe júnior também conquistou um ótimo resultado e terminou a competição na

segunda colocação geral.

O mês de novembro foi marcado pela disputa do Campeonato Brasileiro de

Categorias de Nado Sincronizado, realizado no parque aquático Maria Lenk, no Rio de

Janeiro/RJ. As meninas rubro-negras obtiveram excelentes resultados, tendo

conquistado várias medalhas ao longo da competição. As equipes juvenil e sênior

conquistaram o título de campeãs brasileiras, enquanto as meninas das categorias

infantil e júnior terminaram a competição com a terceira colocação geral.

No mês de dezembro, onze atletas do nado sincronizado rubro-negro

embarcaram para São Paulo/SP para disputar a Seletiva Nacional da modalidade que

definiria os atletas convocados para a seleção brasileira no ano de 2018. Dos onze

atletas rubro-negros que participaram da competição dez foram convocados pela



Ginástica Artística

Logo no início do projeto Flamengo Olímpico duas atletas da ginástica artística

rubro-negra foram convocadas pela seleção brasileira. Rebeca Andrade e Flavia Saraiva

iniciaram os treinamentos pela seleção no dia 27/04, visando a participação nas Copas

World Challenge de Koper, na Eslovênia (10 a 15/05) e de Osijek, na Croácia (17 a

22/05). Após os treinamentos, as atletas rubro-negras embarcaram para a Eslovênia

para as disputas da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Na competição as rubro-

negras obtiveram ótimos resultados, com a medalha de ouro de Rebeca Andrade no

salto e a medalha de bronze de Flavia Saraiva nas barras assimétricas. Além da

medalha de bronze, Flavia Saraiva chegou às finais em mais dois aparelhos. Na

seqüência da Copa do Mundo, as meninas rubro-negras embarcaram para a etapa de

Osijek, na Croácia. Mais uma vez, Flavia Saraiva teve uma excelente performance e

conquistou mais duas medalhas, sendo uma de medalha de prata (solo) e uma de

bronze (trave). Rebeca Andrade competiu nas barras assimétricas, não conseguiu

repetir a boa atuação da etapa anterior, e não se classificou para as finais.

No mês de junho, quatro atletas rubro-negros embarcaram para São Bernardo

do Campo/SP para disputar a Seletiva Nacional, competição classificatória para o
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seleção brasileira, sendo eles: Jaddy Milla, lullia Catharino, Laura Micucci, Gabriela

Regly, Glovana Stephan, Juliana Damico, Lorena Molinos, Maria Clara Lobo, Maria

Eduarda Micucci e Renan Alcântara.

O ano de 2018 começou bem para as equipes de nado sincronizado do

Flamengo. No mês de março, as equipes das categorias infantil e juvenil disputaram o

Torneio de Figuras e conquistaram resultados expressivos e muitas mealhas para o

clube rubro-negro. No mês de abril, a atleta Maria Clara Lobo foi convocada pela

seleção brasileira para disputar os Jogos Sul-americanos de Cochabamba, na Bolívia.

As reportagens comprovando as conquistas rubro-negras no nado sincronizado

ao longo da execução do projeto seguem em anexo (Fotos e Reportagens).
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Campeonato Pan-^mericano de Especialidades. Flávia Saraiva foi um dos destaques da

competição, classificando-se para a disputa do Pan-americano, no Peru.As demais

ginastas rubro-negras, Luisa Carvalho Kirchmayer, Milleny Esteves Souza e Isabelle

Cruz não conseguiram obter o índice classificatório para integrar a seleção brasileira.

No dia 09/07 foi realizado o Torneio de Abertura da Federação de Ginástica do

Estado do Rio de Janeiro. A competição contou com a participação de 26 atletas rubro-

negros e ocorreu na Arena Carioca 3, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro/RJ. Os

atletas rubro-negros conquistaram dez medalhas na competição, sendo três de ouro,

quatro de prata e três de bronze. Os destaques na categoria mirim estreante foram

Heloah Monteiro, Gabriela Vieira e Isabel Aguiar. No pré-mirim, Manuela Garcia e

Carly Strella conquistaram medalhas. Já na categoria infantil os destaques foram Ana

Letícia Gomes, Marcela Meirelles, Maria Manuela Anunciação ganharam medalhas de

ouro, prata e bronze, respectivamente. Pela categoria juvenil, Maria Julia Marques e

Vitória Correia conquistaram mais duas medalhas para o C.R.do Flamengo.

No mês de agosto, a equipe de ginástica artística rubro-negra embarcou para a

cidade de São Paulo/SP para as disputas do Campeonato Brasileiro Caixa de Ginástica

Artística, realizado entre os dias 02 e 06/08, no Esporte Clube Pinheiros. O Clube de

Regatas do Flamengo foi representado pelas equipes infantil masculina e feminina e

pela equipe adulta feminina. Os atletas rubro-negros conquistaram ótimos resultados,

levando o clube da Gávea à terceira colocação geral da competição. Além disso, a

atleta Maria Julia Ferreira Marques classificou-se para participar do Campeonato Sul-

americano de Ginástica Artística em Mar dei Plata, na Argentina. No final do mês de

agosto, a atleta Rebeca Andrade foi convocada novamente para representar a seleção

brasileira, desta vez para a disputa da etapa de Varna (Bulgária) da Copa do Mundo. A

competição foi realizada entre os dias 01 e 04/09 e a seleção brasileira conquistou oito

medalhas. Rebeca Andrade foi o grande destaque da seleção conquistando duas

medalhas de ouro (salto e barras assimétricas) na etapa de Varna.

O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística Juvenil e Pré-infantil foi

realizado na cidade de Porto Alegre/RS entre os dias 07 e 10/09. Na categoria juvenil
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feminina o C.R.do Flamengo conquistou a segunda colocação geral da competição,

ficando apenas atrás do CEGIN. No juvenil masculino, os destaques foram lago Cruz

(salto) e Josué Heliodoro (cavalo, salto e barras paralelas). O atleta rubro-negro Brian

Barreto foi o destaque na categoria pré-infantil.Também no mês de setembro, a atleta

rubro-negra Maria Julia Marques embarcou para Mar dei Plata, na Argentina, para as

disputas do Campeonato Sul-americano Juvenil de Ginástica Artística. Representando a

seleção brasileira e o clube rubro-negro, Maria Julia se sagrou campeã por equipes,

além de conquistar a sexta colocação no individual geral.

No mês de novembro oito atletas rubro-negros participaram do Campeonato

Brasileiro de Especialistas de Ginástica Artística. Na competição três atletas avançaram

às fases finais, conquistando duas medalhas (um ouro e uma prata) para o clube rubro-

negro. Na seqüência, os atletas do Flamengo participaram do Torneio Nacional de

Ginástica Artística e mais uma vez conquistaram resultados expressivos, trazendo duas

medalhas de ouro, três de prata e três de bronze. No final do mês, dois atletas rubro-

negros foram convocados pela seleção brasileira para disputar o Campeonato Sul-

americano Adulto de Ginástica Artística. Lorrane Oliveira fez uma bela competição e

conquistou o título de campeã sul-americana no individual geral. Milleny Esteves

também obteve resultados expressivos, sagrando-se campeã por equipes e

conquistando a quarta colocação no individual geral.

Após o término da temporada de 2017 os atletas da ginástica artística rubro-

negra iniciaram os treinamentos e avaliações de pré-temporada visando as

competições no ano de 2018. Logo no início do mês de março oito atletas participaram

da seletiva nacional que definiria os atletas convocados pela seleção brasileira para as

competições disputadas na temporada de 2018. Jade Barbosa e Flavia Saraiva foram

convocadas pela seleção para disputar o Troféu Cittá di Jesolo, realizado na Itália. Na

competição a atleta rubro-negra Flavia Saraiva conquistou a medalha de prata no solo

e juntamente com Jade Barbosa ajudou a equipe brasileira a terminar o torneio

internacional com a segunda colocação geral. Também no mês de março a rubro-negra



Judô

No início do mês de maio, os judocas rubro-negros participaram da Taça Brasil

de Juniores, realizada no Ginásio Galeão na cidade de Blumenau/SC, entre os dias 06 e

07/05. Os destaques do CR. do Flamengo foram William Queiroz dos Santos (-55kg) e

Luiz Filipi Pereira dos Santos (-lOOkg) que conquistaram as medalhas de prata e

bronze, respectivamente.Também no mês de maio, os atletas que foram destaque na

Taça Brasil foram convocados pela seleção estadual de judô para a disputa do

Campeonato Brasileiro Sub-21.

No final do mês de maio foi realizado pela Federação de Judô do Estado do Rio

de Janeiro, o Campeonato Carioca de Judô. A competição foi realizada nos dias 20 e

21/05 na Arena da Juventude, em Deodoro. Os judocas rubro-negros tiveram ótima

participação e conquistaram 17 medalhas, sendo três medalhas de ouro, seis medalhas

de prata e oito medalhas de bronze. Pelo circuito "Nova Geração"foram conquistadas

dez medalhas para o clube rubro-negro (4 de ouro, 2 de prata e 4 de bronze). Nos dias

27 e 28/05, os atletas William Queiroz dos Santos e Luiz Filipi Pereira dos Santos

embarcaram com a seleção estadual para a disputa do Campeonato Brasileiro Sub-21

de Judô, realizado em Lauro de Freitas/BA.O destaque rubro-negro foi Luiz Filipi Santos

que conquistou a medalha de bronze na competição.

O mês de junho começou com a disputa da seletiva para o Campeonato

Brasileiro Sub-15, que ocorreu no dia 10/06 na Vila Olímpica Professor Doutor Manoel

José Gomes Tubino, no Rio de Janeiro/RJ.Cauã Aguiar Galdeano sagrou-se campeão da

categoria Meio Médio e conquistou a vaga na seleção estadual de judô.Kauan Jorge,
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Maria Julia Marques conquistou vaga na seleção brasileira para participar da

Gymnasiade, torneio que é considerado a Olimpíada Escolar.

As reportagens comprovando as conquistas rubro-negras na ginástica artística

ao longo da execução do projeto seguem em anexo (Fotos e Reportagens).
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Marta Clara Lima e Cailane Salarine fizeram ótimas lutas, porém terminaram a

competição com a medalha de prata após derrotas na final.

No mês de julho, os judocas rubro-negros embarcaram para a Copa Minas de

Judô que foi realizada entre os dias 07 e 09/07, no ginásio do Minas Tênis Clube, em

Belo Horizonte/MG. A equipe rubro-negra,que terminou na sétima colocação geral,

disputou a competição com 35 atletas e foi comandada pelos treinadores Rosicleia

Campos e Mareio Pimentel. Os destaques foram Maria Clara Avelino com a medalha de

ouro, Cailane Mendes, Luiz Filipi Santos, Walter Matheus e Karine Couto que

conquistaram a medalha de prata, e William Santos, Nathalia Nascimento, Cauã

Galdeano, Yasmim Castanheira e Gabriel Rocha, com a medalha de bronze. Nos dias 29

e 30/07, os judocas rubro-negros subiram ao tatame para as disputas do Campeonato

Estadual de Judô, que foi realizado na Arena da Juventude. A equipe rubro-negra

contou com a participação de 49 atletas e obteve ótimo desempenho de seus atletas.

Na categoria "Nova Geração" os rubro-negros foram os campeões da competição, ao

conquistarem sete medalhas de ouro, duas medalhas de prata e quatro de bronze. Na

categoria "Alto Rendimento" os judocas do C.R.do Flamengo conquistaram quatro

medalhas de ouro, seis de prata e sete de bronze.

O atleta Cauã Aguiar Galdeano embarcou para a cidade de Lauro de Freitas/BA,

junto a seleção estadual de judô, para a disputa do Campeonato Brasileiro Sub-15 que

foi realizado entre os dias 19 e 20/08. Com uma campanha brilhante, o atleta rubro-

negro sagrou-se campeão brasileiro da modalidade na competição. Na seqüência das

competições de judô no ano de 2017, o Clube de Regatas do Flamengo foi até a cidade

de Cabo Frio/RJ para participar do Torneio Inter-regional de Judô, realizado no dia

26/08. Os judocas rubro-negros mantiveram os bons resultados do ano e conquistaram

14 medalhas de ouro, 9 medalhas de prata e 9 de bronze, totalizando 32 medalhas na

competição. Também no mês de agosto/2017, o atleta Luiz Filipi Santos foi convocado

pela seleção brasileira para disputar o Campeonato Sul-americano Sub-21 de Judô, que

foi realizado na cidade de Cuenca, no Equador (18 e 19/08). O atleta rubro-negro
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sagrou-se campeão sul-americano da categoria -lOOkg após excelentes lutas durante a

competição.

No mês de setembro, o Clube de Regatas do Flamengo disputou o Troféu Rio de

Janeiro, que foi realizado na Arena Carioca, em Deodoro. Na competição o clube

rubro-negro conquistou o troféu de campeão do circuito "Nova Geração" e a quarta

colocação geral no circuito "Alto Rendimento". Os atletas que competiram pelo

circuito "Nova Geração" conquistaram 19 medalhas no torneio. Já os atletas rubro-

negros participantes do circuito "Alto Rendimento" trouxeram 22 medalhas para o

clube da Gávea.

No mês de outubro os atletas do judô rubro-negro embarcaram para

Fortaleza/CE para disputar o Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-15. Na

competição os destaques do Flamengo foram os atletas Cauã Galdeano e Cailane

Mendes que conquistaram, respectivamente, as medalhas de prata e bronze.

Após participar do Campeonato Brasileiro Interclubes, o atleta Cauã Galdeano

foi convocado pela seleção brasileira para participar dos Campeonatos Sul-Americano

e Pan-americano Sub-15 de judô, realizados na cidade de Lima, no Peru, durante o mês

de novembro. Com uma performance excelente o atleta rubro-negro conquistou a

medalha de ouro nas competições.

No mês de dezembro, a equipe rubro-negra disputou o Torneio de

Encerramento de Judô e conquistou 23 medalhas, sendo 13 de ouro, 4 de prata e 6 de

bronze. Com estes resultados a equipe rubro-negra conquistou o vice-campeonato do

torneio. No final da temporada de 2017, a boa notícia ficou por conta da convocação

da atleta Danielle Karla que foi convocada para integrar a seleção brasileira

permanente durante o ano de 2018. A vaga foi conquistada na Seletiva Olímpica

Tóquio 2020, disputada na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia.

O ano de 2018 começou bem para o judô rubro-negro com a conquista da

medalha de prata do atleta Cauã Galdeano no Campeonato Brasileiro Interclubes

Meeting Nacional Sub-18. O torneio foi realizado no Clube Paineiras do Morumbi em



CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE

Informamos que, o Clube de Regatas do Flamengo está de acordo com o art. 16

do Dec. 6.180/07, promovendo acessibilidade a todas as pessoas idosas e portadoras

de deficiência física. A seguir, encaminhamos fotos para comprovação:
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São Pauto/SP e também contou com a participação dos rubro-negros Kissila Santos e

Vitor Gomes.

No mês de março, a atleta Luana Costa foi convocada pela seleção brasileira

para participar do Aberto Pan-americano de Santiago. Na competição a atleta rubro-

negra conquistou a medalha de bronze. Na semana seguinte foi a vez da atleta

Danielle Karla ser convocada pela seleção brasileira. A atleta conquistou a medalha de

prata no Aberto Pan-americano de Lima. Nos dias 24 e 25 de março, a equipe de judô

rubro-negra conquistou 26 medalhas durante o Torneio Abertura de Judô que foi

realizado na Arena da Juventude, em Deodoro, no Rio de Janeiro/RJ.

A judoca Sarah Menezes, campeã olímpica em Londres 2012 e contratada pelo

Flamengo no início do ano de 2018, foi convocada pela seleção brasileira para as

disputas dos Grand Prix de Tbilisi, na Geórgia e Antália, na Turquia. Em ambas as

competições a judoca rubro-negra conquistou a medalha de bronze. No mês de abril, a

equipe rubro-negra de judô participou do Campeonato Brasileiro de Judô, realizado no

Parque Olímpico, no Rio de Janeiro/RJ. Mais uma vez os judocas da Gávea obtiveram

ótimos resultados e conquistaram 13 medalhas na competição.

As reportagens comprovando as conquistas rubro-negras no judô ao longo da

execução do projeto seguem em anexo (Fotos e Reportagens).
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EXECUÇÃO FINANCEIRA

Ao longo da execução do presente projeto ocorreram alguns erros de

pagamento que foram posteriormente sanados. A devolução dos valores pagos

Indevidamente foi efetuada através de transferências bancárias da conta corrente do

Clube de Regatas do Flamengo para a conta de livre movimentação do projeto

Flamengo Olímpico (Banco do Brasil - Ag. 0598-3 - Q/c: 44814-1). Além disso, foram

feitos alguns depósitos indevidos na conta de livre movimentação por parte do CRF.

Cabe ressaltar que os recursos depositados de forma indevida foram posteriormente

devolvidos à conta corrente de origem. Todo o detalhamento de movimentações

financeiras do presente projeto segue na planilha de pagamentos feitos através da

conta corrente de livre movimentação.

Desta forma, o Clube de Regatas do Flamengo cumpriu com suas obrigações ao

efetuar apenas os pagamentos aprovados pelo presente projeto, demonstrando
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PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS

Pontos Positivos:

•Conquista do título de campeão do 11a Torneio Sul-americano de Basquetebol

pela equipe sub-15;:•,    .

•Convocação do atleta de basquete João Vitor França dos Santos para participar

do Adidas Nations, em Houston, no Texas/EUA;

•Convocação do atleta João Simões pela seleção brasileira sub-14, para a

disputado Campeonato Sul-americano de Basquete, na Venezuela;

•Conquista dos Campeonatos Estaduais Sub-14, Sub-15 e Sub-19 de basquete;

•Convocação dos atletas de vôlei Lucas Henrique, Luan Wagner, Vitor Ramos,

Guilherme Voss, Gabriel Pisco, Thiago Machado e Matheus André pela seleção

estadual para a disputa do Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-18, na

cidade de Uberlândia/MG;
•Conquista do título de campeão da 6a Copa Jambeiro de Voleibol Feminino pela

equipe mirim;
•Convocação do atleta de vôlei Guilherme Voss pela seleção brasileira sub-19

para a disputa do Campeonato Mundial de Vôlei, realizado no Bahrein;

•Conquista do título de campeão mirim feminino da Taça Paraná de Voleibol;

•Conquista dos títulos de campeão Infantil e infanto-juvenil masculino do

Campeonato Estadual de Voleibol;

•Conquista do título de campeão do Troféu Assis Chateaubriand pela equipe

infantil de natação;

•Conquista do vice-campeonato do Torneio Sudeste de Natação pelas equipes

juvenil, júnior e sênior;
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eficiência e zelo pela utilização dos recursos públicos oriundos da Lei de Incentivo ao

Esporte Federa I/ME.
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•Conquista do título de campeão do Campeonato Estadual de Inverno Natação

pela equipe petiz;

•Conquista do título de campeão do Campeonato Estadual de Inverno de

Natação pelas equipes infantil, juvenil, júnior e sênior;

•Convocação dos atletas de natação Maria Luiza Candal, Manuela Araújo, Ana

Luiza Daisson, Bruna Franco, Luisa Garcia, Julia Catharino Soares e Eduardo

Martiniano pela seleção estadual para participação no Campeonato Brasileiro

Interfederativo em Mococa/SP;

•Conquista do título de campeão do Troféu Ivo Lourenço - Torneio Sudeste de

Natação pela equipe petiz de natação;

•Conquista do título de campeão do Campeonato Estadual de Verão de Natação

pela equipe petiz;

•Conquista do título de campeão do Campeonato Estadual de Verão Infantil a

Sênior de Natação;
•Convocação dos atletas Daiene Dias, João de Lucca e Nathalia Almeida pela

seleção brasileira para o Campeonato Sul-americano de Natação;

•Convocação dos atletas de polo aquático Matheus Stellet, Marcus Vinicius Pires

e Lucas Barros pela seleção brasileira para o Campeonato Sul-americano Juvenil

de Polo Aquático, realizado em Cali, na Colômbia;

•Conquista do vice-campeonato do Brasil Open pela equipe feminina de polo

aquático, realizado no Rio de Janeiro/RJ;

•Convocação dos atletas de polo aquático Heitor Carrulo, Pedro Stellet, Mateus

Stellet e Samantha Rezende pela seleção brasileira, para a disputa do

Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, realizado na Hungria;

•Conquista do bicampeonato da Liga Nacional de Polo Aquático Feminina;

•Convocação dos atletas Alipio Nardaci Jr. e Jennifer Katlen pela seleção

brasileira para o Campeonato Sul-americano de Polo Aquático Sub-16;

•Convocação dos técnicos de polo aquático George Chaia e lllana Pinheiro pela

seleção brasileira para o Campeonato Sul-americano de Desportos Aquáticos e

Campeonato Mundial Sub-18 Feminino;
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•Convocação dos atletas de nado sincronizado Jullia Catharino, Jaddy Milla,

Maria Luiza Fonseca, Rafaella Catharino, Gabriela Teixeira e La ura Micucci pela

seleção brasileira, para a disputa do Campeonato Sul-americano realizado em

Ca li, na Colômbia;

•Convocação dos atletas de nado sincronizado Maria Eduarda Miccuci, Maria

Clara Lobo, Giovana Stephan e Renan Alcântara pela seleção brasileira, para a

disputa do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, realizado na Hungria;

•Conquista do título de campeão do Campeonato Brasileiro Juvenil e Sênior de

nado sincronizado;

•Conquista do titulo de campeão do Campeonato Estadual Infantil, Juvenil e

Sênior de nado sincronizado;

•Convocação de dez atletas do nado sincronizado para a seleção brasileira de

2018;
•Convocação da atleta de nado sincronizado Maria Clara Lobo para os Jogos Sul-

americanos de Cochabamba, na Bolivia;

•Convocação das atletas de ginástica artística Rebeca Andrade e Flávia Saraiva

pela seleção brasileira para a disputa das etapas de Koper/Eslovênia e

Osijek/Croácia da Copa do Mundo de Ginástica;

•Convocação da atleta de ginástica artística Flavia Saraiva pela seleção brasileira,

para a disputa do Campeonato Pan-americano de Especialidades, realizado no

Peru;
•Convocação da atleta de ginástica artística Maria Julia Marques pela seleção

brasileira, para a disputa do Campeonato Sul-americano de Ginástica Artística,

realizado na Argentina;

•Convocação da atleta de ginástica artística Rebeca Andrade pela seleção

brasileira para a disputa da etapa de Varna/Bulgária da Copa do Mundo de

Ginástica;

•Conquista do vice-campeonato pela equipe juvenil feminina do Campeonato

Brasileiro de Ginástica Artística, realizado em Porto Alegre/RS;
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•Convocação das atletas Milleny Esteves e Lorrane Oliveira pela seleção

brasileira para disputar o Campeonato Sul-americano de Ginástica Artística;

•Convocação das atletas Jade Barbosa e Flavia Saraiva pela seleção brasileira

para disputar o Troféu Cittá di Jesolo de Ginástica Artística;

•Convocação da atleta Maria Julia Marques pela seleção brasileira para disputar

a Gymnasiade;

•Convocação dos atletas de judô Wiliiam Santos e Luiz Filipi Santos pela seleção

estadual, para a disputa do Campeonato Brasileiro Sub-21 de judô;

•Convocação do atleta de judô Cauã Aguiar Galdeano pela seleção estadual,

para a disputa do Campeonato Brasileiro Sub-15 de judô;

•Convocação do atleta de judô Luiz Filipi Santos pela seleção brasileira, para a

disputada do Campeonato Sul-americano Sub-21 de Judô, realizado no

Equador;

•Conquista do título de campeão brasileiro pelo atleta Cauã Aguiar Galdeano no

Campeonato Brasileiro Sub-15 de Judô;

•Conquista do título de campeão sul-americano pelo atleta Luiz Filipi Santos no

Campeonato Sul-americano Sub-21 de Judô;

•Convocação do atleta de judô Cauã Aguiar Galdeano pela seleção brasileira

para disputar os Campeonatos Pan-americano Sul-americano;

•Convocação da atleta de judô Danielle Karla pela seleção brasileira para

disputar o Aberto Pan-americano de Lima;

•Convocação da atleta de judô Luana Costa pela seleção brasileira para disputar

o Aberto Pan-americano de Santiago;

•Convocação da atleta de judô Sarah Menezes pela seleção brasileira para

disputar os Grand Prix de Tbilisi (Geórgia) e Antália (Turquia);

Pontos Negativos:



EDUARDO CARVALHO BANDEIRA DE MELLO

Presidente do Clube de Regatas do Flamengo

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2018.

CONCLUSÃO

O Projeto Flamengo Olímpico foi realizado de maneira extremamente

satisfatória, obtendo resultados valiosos no âmbito esportivo estadual e nacional,

através da participação brilhante das equipes rubro-negras de basquete, vôlei,

natação, polo aquático, nado sincronizado, ginástica artística e judô nas principais

competições ao redor do Brasil e do mundo. Vale ressaltar que os objetivos e metas

traçados no plano de trabalho foram cumpridos, o que comprova o aprimoramento do

desenvolvimento integral e consolidação da carreira esportiva dos atletas do Clube de

Regatas do Flamengo.

Desta forma, ressaltamos que através dos.recursos captados por intermédio da

Lei de Incentivo Federal/Ministério do Esporte, o Clube de Regatas do Flamengo

proporcionou aos atletas rubro-negros uma estrutura de qualidade, através da oferta

de treinamentos e condições adequadas, além de promover a participação nos

principais torneios e competições nacionais, consequentemente, alavancando os

resultados esportivos e proporcionando o fomento ao esporte de alto rendimento no

Brasil.
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• Dificuldade na captação de recursos para o desenvolvimento do projeto em

questão, conseguindo atingir um valor próximo aos 20% do valor total

aprovado.


