
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

O projeto Flamengo Olímpico - Coletivos, protocolado sob o número

58701.002819/2015-89, foi iniciado no dia 24 de agosto de 2016 após a

assinatura do termo de compromisso entre o Ministério do Esporte e o Clube de

Regatas do Flamengo (CRF). O presente projeto deu continuidade ás atividades

desenvolvidas no Projeto Flamengo Olímpico - Basquete, Voleibol, Futsal e

Tênis, encerrado no mês de julho de 2016.

O desenvolvimento das atividades propostas pelo projeto Flamengo

Olímpico - Coletivos foi iniciado a partir da manutenção dos profissionais já

presentes no clube, dentre eles, treinadores, fisioterapeutas, estagiários e

coordenadores das modalidades envolvidas. A manutenção de uma equipe

profissional capacitada demonstra a constante preocupação do Clube de

Regatas do Flamengo em ofertar as melhores condições de treinamento e

infraestrutura aos atletas do clube.

Além da permanência da comissão técnica, responsável pelo

desenvolvimento das modalidades beneficiadas, o projeto proporcionou ao longo

do período de execução o custeio de bolsa auxílio aos atletas de basquete e

vôlei. A definição dos beneficiados foi feita após uma análise criteriosa dos

resultados esportivos obtidos nos últimos anos e foi concretizada por meio da

formalização de contratos entre os atletas e o Clube de Regatas do Flamengo.

O desenvolvimento das ações supracitadas proporcionou aos atletas do

Clube de Regatas do Flamengo uma formação esportiva de qualidade, através

da oferta de treinamentos e infraestruturas adequadas que possibilitaram a

concretização de novas conquistas e o surgimento de novos talentos nos

esportes coletivos do clube.
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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 podem desenvolver

suas habilidades motoras através de treinamentos específicos para o

fortalecimento muscular e o condicionamento cardiorrespiratórío. O local foi

completamente reformado e reestruturado por meio da aquisição dos melhores

e mais modernos equipamentos e materiais destinados para o desenvolvimento

das atividades citadas.

Vale ressaltar que ao longo dos últimos três anos (2015, 2016 e 2017)

foram realizadas melhorias estruturais (vestiários modernos, reprogramação

visual, redes de proteção novas e pintura completa) no Ginásio Togo Renan

Soares "Kanela", destinado â equipe de vôlei, e no Ginásio Hélio Maurício,

utilizado pare o desenvolvimento dos treinamentos das equipes de basquete.

Cabe frisar que todas as benfeitorias vêm sendo realizadas com o objetivo

principal de proporcionar as melhores condições de treinamento aos atletas do

clube, contribuindo para a aparição e lapidação de novos grandes talentos do

esporte, e possibilitando a melhoria do desempenho esportivo de alto

rendimento, preconizado pelo Clube de Regatas do Flamengo.

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

onde acontecem os treinamentos e desenvolvimento das atividades propostas

no presente projeto:



Centro de Treinamento de Força e Condicionamento Físico
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Ginásio Togo Renan Soares - Voleibol
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Ginásio Hélio Maurício - Basquete
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EVENTOS PARTICIPADOS

Basquete

No final do mês de agosto de 2016, a equipe sub-22 rubro-negra estreou

na Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB) contra o então campeão, a

equipe de São José/SP. A estreia da equipe rubro-negra na competição não foi

a esperada, porém a equipe demonstrou muita qualidade. Após a derrota na

estreia da competição, a equipe sub-22 voltou às quadras no dia seguinte (30/08)
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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 da execução do presente projeto o

desenvolvimento esportivo de alto rendimento aos atletas das modalidades de

basquete e vôlei. Durante o período de execução do projeto, os atletas das

modalidades supracitadas tiveram a oportunidade de participar das principais

competições realizadas em território estadual e nacional. A participação nos

principais campeonatos regionais e nacionais de basquete e vôlei 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 se toma possível devido à manutenção da

equipe e dos profissionais envolvidos, além do custeio das demais despesas,

como alimentação e bolsa auxílio através de recursos oriundos do projeto.

Vale ressaltar que as metas quantitativas e qualitativas foram plenamente

alcançadas, como se pode perceber no detalhamento dos eventos participados

a seguir. Ao longo do período de execução do projeto Flamengo Olímpico -

Coletivos, o Clube de Regatas do Flamengo obteve diversas conquistas em

território estadual e nacional, através da participação de seus atletas nos

principais torneios do pais. Além disso, cabe frisar que diversas atletas do CRF

foram convocados pelas seleções brasileiras e estaduais de base das

modalidades beneficiados pelo projeto, participando e conquistando resultados

expressivos nos campeonatos disputados.
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e desta vez saiu vitoriosa do confronto com a equipe do Sport Clube do Recife,

na cidade de São Bernardo do Campo.

No inicio do mês de setembro, os rubro-negros da categoria sub-22

disputaram a última rodada da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB)

contra a equipe do Extremos e saíram vitoriosos da disputa. A vitória concretizou

a segunda colocação da equipe rubro-negra no Grupo A da competição,

garantindo a vaga na próxima fase da LDB, denominada Série Ouro. Na estreia

da segunda fase da competição, jogando em São Bernardo do Campo/SP, os

jovens rubro-negros entraram em quadra contra a equipe do Ginástico/Olympico

e apesar de terem feito um bom jogo não conseguiram a vitória. Na seqüência

da competição, o Clube de Regatas do Flamengo enfrentou fortes adversários -

Franca, São José, São Bernardo e Limeira -fez boas partidas, porém não obteve

os resultados esperados, encerrando a participação na Liga de Desenvolvimento

de Basquete na sexta colocação.

No mês de setembro, quatro atletas das equipes de base do basquete

rubrb-negro embarcaram para b Peru com a equipe principal do clube, para a

disputa do I Torneio Internacional de Arequipa. Jorge Iglesias, Felipe Machado,

João Vítor França e Danilo Martins foram incorporados à equipe adulta para

ganharem experiência em uma competição internacional. Durante o torneio, os

atletas Felipe Machado e Jorge Iglesias participaram de uma ação de

colaboração mútua entre as equipes envolvidas na competição. A ação envolveu

o empréstimo dos atletas à equipe peruana Elite Sports e contribuiu para a troca

de conhecimentos entre os atletas rubro-negros e os atletas estrangeiros. A ida

dos jovens rubro-negros a um torneio internacional e o intercâmbio entre os

clubes participantes reforça a filosofia do Clube de Regatas do Flamengo na

valorização da formação de atletas desde as categorias de base.

Nos dias 24 e 25 de setembro, as equipes sub-14 e sub-17 disputaram

um torneio quadrangular amistoso no Ginásio Hélio Maurício, na Gávea. As

equipes rubro-negras disputaram seus jogos contra as equipes do Botafogo F.R.,

Tijuoa TC, e CR. Vasco da Gama. A categoria sub-14 sagrou-se campeã do
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torneio ao derrotar as equipes do Botafogo F.R. e do Tijuca T.C. Já os meninos

da categoria sub-17 terminaram a competição na quarta colocação.

Ao longo dos primeiros meses de execução do projeto as equipes sub-13,

sub-14, sub-15, sub-17 e sub-19 entraram em quadre diversas vezes pelas

disputas dos Campeonatos Estaduais de categoria. Mais uma vez as equipes

rubro-negras demonstraram muita competência e determinação ao longo do

campeonato, conquistando excelentes resultados ao longo da temporada.

No mês de dezembro as disputas dos Campeonatos Estaduais de

categoria chegaram à fase final. No dia 04 de dezembro, os meninos rubro-

negros da categoria sub-13 entraram em quadra pela final do campeonato,

contra o Tijuca T.C. Jogando na casa do adversário a equipe rubro-negra se

impôs e venceu a partida, conquistando o tricampeonato estadual sob o

comando do técnico Nelson Mourão.

Na seqüência, as demais equipes de basquete rubro-negras continuaram

a conquistar títulos para o clube. Os meninos da categoria sub-14 sagraram-se

campeões estaduais ao derrotarem a equipe do CR. Vasco da Gama, enquanto

os jovens da categoria sub-19 levantaram a taça de campeão ao vencerem a

equipe do Botafogo F.R. A equipe sub-15 rubro-negra fez uma excelente

campanha na competição e conquistou o vice-campeonato. Já os meninos do

sub-17 conquistaram a quinta colocação no torneio.

No ano de 2017, a temporada foi iniciada no mês de janeiro com a volta

dos treinamentos das equipes de base de basquete rubro-negro. O mês de

fevereiro serviu como continuação da preparação das equipes para os

campeonatos que viriam a ocorrer a parti do mês seguinte. A equipe rubro-negra

sub-17 participou da 1a Taça Pindamonhangaba de Basquetebol entre os dias

10 e 12 de março na cidade de Pindamonhangaba/SP, que contou também com

as equipes de Taubaté e Corinthians, além dos donos da casa. Após as disputas

iniciais a equipe do CRF enfrentou a equipe de Taubaté na decisão e consagrou-

se campeã do torneio ao bater o adversário por 81 x 37.
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No mês de abril foram iniciadas as disputadas dos Campeonatos

Estaduais de Base. Nos primeiros jogos, realizados no dia 01/04, as equipes

rubro-negras já demonstraram torça ao obter três vitórias em três partidas

disputadas. A primeira vitória foi do Sub-13, que venceu o ASP Club Municipal

por 50 x 36. Em seguida, o Sub-15 derrotou o mesmo time por 79 x 45.

Completando o dia rubro-negro, o Sub-17 fez 65 x 37 e fechou o dia com o

terceiro resultado positivo para o clube rubro-negro. Na seqüência da primeira

rodada as equipes Sub-14 e Sub-19 entraram em quadra no dia 05/04 contra as

equipes do Fluminense F.C. e conquistaram mais duas vitórias para o CRF.

No dia 08/04, os meninos das categorias Sub-13 e Sub-15 voltaram às

quadras pela disputa da 2a rodada da competição. Depois da vitória diante do

ASP Club Municipal na primeira rodada, a equipe Sub-13 acabou perdendo por

54 x 43 para o Clube Central. Já a equipe Sub-15 que também havia estreado

com vitória, repetiu a boa atuação e conseguiu a segunda vitória na competição

também contra o Clube Central.

No final do mês de abril (26/04) foi a vez das equipes Sub-14 e Sub-19

entrarem 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
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vitórias. Na categoria Sub-13, o bom desempenho refletiu-se no triunfo por 55 x

49. Já no Sub-17, bs 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 11a 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.



Voleibol

No mês de setembro de 2016, as equipes de vôlei rubro-negras

embarcaram para Belo Horizonte/MG para as disputas da Copa Minas de

Voleibol. As equipes masculinas e femininas do Clube de Regatas do Flamengo

entraram em quadra diversas vezes na competição e representaram muito bem

o clube rubro-negro, com destaque para a equipe masculina infanto-juvenil. Os

meninos rubro-negros estrearam contra o Beagá Esportes/COPM e venceram a

partida por 3 sets a 0. Na segunda rodada, o CRF enfrentou o SESI/SP e venceu
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No mês de julho (01 e 02/07), foi a vez da equipe Sub-17 disputar a 2a

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 vioe-

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 fará parte da equipe da América

Latina e enfrentará 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.

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

longo dos primeiros meses de execução do projeto seguem em anexo (Fotos e

Reportagens).
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mais uma vez pelo mesmo placar. Após um inicio brilhante, os meninos sofreram

três derrotas, para os times do Minas T.C., Cruzeiro, e Brasília. Apesar das

derrotas, o clube rubro-negro se classificou para a fase seguinte em primeiro

lugar no grupo. Nas semifinais da competição, os jovens rubro-negros

enfrentaram novamente a equipe do Cruzeiro, porém desta vez o resultado foi

favorável ao clube da Gávea (3x2 sets). Na decisão, o CRF encontrou o

SESI/SP e após uma atuação excelente conquistou o título de campeão da Copa

Minas de Voleibol 2016, pelo placar de 3 sets a 0. Além da conquista coletiva, o

clube rubro-negro recebeu três prêmios individuais na competição: Luan Wagner

foi eleito o melhor levantador, Lucas Silva foi considerado o melhor atacante e

Rodolfo Souza o melhor recepcionista do torneio.

No mês de outubro foi a vez das equipes rubro-negras embarcarem para

a cidade de São José dos Pinhais/PR, onde foi realizada a 16a Edição da Taça

Paraná. A competição, considerada o maior evento das categorias de base da

modalidade na América Latina, reuniu 138 equipes que disputaram

aproximadamente 500 jogos nos cinco dias de realização do torneio.

Participaram da Taça Paraná 1.800 atletas de diversas categorias (mirim, infantil,

infanto-juvenil e juvenil), além de 200 membros das comissões técnicas dos

clubes.

O clube rubro-negro foi ao Paraná com as equipes masculina e feminina

das categorias infantil, infanto-juvenil e juvenil. Desta vez, os destaques rubro-

negros na competição foram os meninos das categorias infantil e infanto-juvenil.

A equipe infantil chegou a final da competição e disputou o titulo com a equipe

do Círculo Militar do Paraná. Após uma disputa acirrada os rubro-negros

/^s sagraram-se bicampeões da Taça Paraná, vencendo o jogo por 3 sets a 1. A

>~ equipe infanto-juvenil alcançou a decisão do torneio, após uma excelente

campanha nas fases anteriores da competição. Na finai, o Clube de Regatas do

Flamengo fez um jogo muito equilibrado contra a equipe do SESI/SP e venceu a

partida pelo placar de 3 sets a 2, conquistando a taça de campeão da

competição. Além dos títulos coletivos, dois atletas rubro-negros conquistaram

prêmios individuais. Luan Wagner, eleito o melhor levantador e Guilherme Voss,
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eleito o melhor atacante foram os destaques rubro-negros na categoria infanto-

juvenil.

O Campeonato Estadual de Vôlei 2016 teve inicio no mês de outubro

incluindo as disputas das categorias mirim, infantil, infanto-juvenil e juvenil, dos

gêneros masculino e feminino, e foi finalizado no mês de dezembro. Os meninos

da categoria mirim estrearam na competição com vitória sobre a equipe do

Botafogo F.R. Após a finalização da fase classificatória. a equipe rubro-negra se

classificou para as semifinais contra a equipe do Fluminense F.C. Nas disputas

pela vaga na final, a equipe rubro-negra foi vencida pela equipe adversária e

terminou a competição na terceira colocação. As meninas do mirim fizeram uma

excelente campanha e chegaram às semifinais, após três vitórias e uma derrota.

Nas semifinais as meninas rubro-negras enfrentaram a equipe do Grajau T.C. e

conquistaram a vaga na final da competição. Na decisão, o CRF enfrentou o

Fluminense F.Ce apesar de toda a determinação ficou com o vice-campeonato.

Os meninos da categoria infantil disputaram quatro jogos na fase

classificatória e conquistaram três vitórias, alcançando as semifinais. As disputas

das semifinais foram contra a equipe do Tijuca T.C, e o clube rubro-negro saiu

vitorioso das duas partidas. Na decisão a equipe rubro-negra foi denotada pela

equipe do SADA/AABB, porém apesar da denota os meninos rubro-negros

sagraram-se campeões, pois a equipe adversária participou da competição

como convidada. Por sua vez, as meninas da categoria infantil obtiveram duas

vitórias e três denotas na primeira fase da competição, classificando-se para as

semifinais contra a equipe do Fluminense F.C. Na disputa pela vaga na final a

equipe rubro-negra saiu denotada e terminou a competição na terceira

colocação.

A equipe masculina infanto-juvenil fez uma campanha brilhante no

campeonato, conquistando cinco vitórias por 3 sets a 0, em cinco jogos

disputados na fase classificatória. Nas semifinais os rubro-negros enfrentaram a

equipe do Tijuca T.C. e ganharam as duas partidas disputadas. Na decisão, após

um jogo muito equilibrado com a equipe do SADA/AABB, o Clube de Regatas do

Flamengo saiu denotado, porém assim como a equipe infantil sagrou-se
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campeão. Na categoria infanto-juvenil feminina, as meninas rubro-negras não

conseguiram se classificar para as semifinais da competição.

Os jovens da equipe juvenil masculina rubro-negra chegaram âs

semifinais após uma campanha regular na fase classificatória. As semifinais

foram disputadas contra a equipe do Botafogo F.R. e os meninos rubro-negros

não conseguiram superar a equipe adversária, terminando a competição na

terceira colocação. As meninas da categoria juvenil não conseguiram se

classificar para as semifinais da competição.

No ano de 2017, a temporada foi iniciada no mês de janeiro com a volta

dos treinamentos das equipes de base do vôlei rubro-negro. O mês de fevereiro

serviu como continuação da preparação das equipes para os campeonatos que

viriam a ocorrer a partir do mês seguinte. As equipes de vôlei do CRF se

submeteram às avaliações de prè-temporada no Centro de Forças aos cuidados

dos profissionais do CUIDAR (Centro Unificado de Identificação e
Desenvolvimento de Atletas de Rendimento). Os jovens passaram por cinco

estações durante o exame, em que eram avaliados segundo os seguintes

quesitos: peso, envergadura, altura, salto vertical e dobra cutânea. Através das

avaliações feitas, o CUIDAR tem por objetivo complementar o trabalho técnico

já feito dentro da modalidade, com trabalhos de diversas áreas ligadas à ciência

do esporte. O programa permite que a formação individual de cada atleta rubro-

negro esteja cada vez mais completa, tomando esses jovens ainda mais

capacitados dentro de quadra.

No mês de março as equipes de vôlei do CRF participaram das disputas

da primeira competição da temporada 2017, o Torneio Início. A equipe mirim

feminina enfrentou o Fluminense F.C na final e saiu de quadra com o troféu de

campeão do torneio. Na seqüência da competição foi a vez da equipe infantil

masculina entrar em quadra nos dias 18 e 19/03. Comandados pelo treinador

Alexandre Rozenberg, o time do Flamengo venceu o Fluminense F.C na final da

competição, sagrando-se campeão do torneio. O destaque do torneio foi o

jogador do Flamengo Victor Alves Ramos. As meninas da categoria infantil,

comandadas pelo treinador Abel Martins, também chegaram à final do Torneio
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Início, mas acabaram ficando com o vice-campeonato após serem derrotadas

pelo Fluminense F.C.

Nos dias 25 e 26/03, as equipes infanto-juvenil masculina e feminina

entraram em quadra pelas disputas do Torneio Início. Mais uma vez as duas

equipes chegaram na final da competição contra as equipes do Fluminense. Os

meninos rubro-negros sagraram-se campeões após vencerem os tricolores por

20 x 15 na final. Já as meninas não conseguiram obter a vitória na final e

terminaram o torneio com o vice-campeonato. No final de semana seguinte

(02/04) foi a vez das equipes da categoria juvenil entrarem em quadra pela

competição. Tanto os meninos como as meninas chegaram ás finais, porém

perderem os jogos decisivos. Ambas equipes foram vice-campeãs da

competição. Cabe ressaltar que o saldo do Torneio Início foi satisfatório visto que

o CRF disputou sete finais em oito possíveis, conquistando três títulos do torneio.

Também no mês de março, quatro atletas rubro-negros foram convocados

pela seleção estadual Sub-20 para participar do Campeonato Brasileiro de

Seleções, realizado em São Paulo/SP. Além dos atletas do CRF, a seleção

estadual do Rio de Janeiro contou com a presença dos treinadores rubro-negros

Arly Cunha e Alexandre Rozemberg que comandaram a equipe que conquistou

o vice-campeonato da competição. Os atletas rubro-negros integrantes da

seleção foram: Gabriel Pisco, Guilherme Voss, Renato Franco Patrício e Pedro

Reis.

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 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 3 x 0 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
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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 Uberiândia/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 finai contra a

seleção mineira. Contando com a presença dos sete atletas rubro-negros a

seleção carioca venceu a final por 3 sets a 1 e 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 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 pbr 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 Vitóna/ES para
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a disputa do 2a 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 6a

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 titulo nesta temporada.

Na seqüência do Campeonato Estadual, as equipes rubro-negras

entrarem 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 Bahrain.

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 Brasileira, AABB Lagoa, Colégio Militar, Colégio Pedra 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



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 portadora de deficiência física. A seguir, encaminhamos fotos para

comprovação:
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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 20a 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.

As reportagens comprovando as conquistas rubro-negras no vôlei ao

longo dos primeiros meses de execução do projeto seguem em anexo (Fotos e

Reportagens).





EXECUÇÃO FINANCEIRA

Durante a execução do projeto Flamengo Olímpico - Coletivos foi

elaborado um remanejamento de recursos, onde foi pleiteada e aprovada a

utilização de R$ 15.996,55 oriundos do saldo de aplicação financeira. Tal

remanejamento proporcionou a continuidade das ações desenvolvidas, além de

possibilitar a prorrogação da extensão do presente projeto até o final do mês de

julho/2017.

Além disso, 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 transferência bancária da

conta corrente do Clube de Regatas do Flamengo para a conta de livre

movimentação do projeto Flamengo Olímpico - Coletivos (Banco do Brasil -

Ag. 0598-3 - C/c: 43469-8).

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

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

Pontos Positivos:

•Conquista de três títulos no Campeonato Estadual de Basquete 2016

pelas equipes sub-13, sub-14 e sub-19;

•Conquista do título de campeão do Torneio Quadrangular Amistoso de

Basquete pela equipe sub-14;

•Participação dos atletas de basquete Danilo Monteiro, Felipe Machado,

João Vítor França e Jorge Guilherme Iglesias no I Torneio Internacional

de Arequipa, integrando a equipe principal do basquete rubro-negro;

•Conquista do título de campeão da Copa Minas de Vôlei 2016 pela equipe

infanto-juvenil masculina;

•Conquista dos prêmios de melhor levantador (Luan Wagner), melhor

atacante (Lucas Silva) e melhor recepcionista (Rodolfo Souza) da

categoria infanto-juvenil na Copa Minas de Vôlei 2016;

•Conquista do título de campeão da 16a Edição da Taça Paraná pelas

equipes infantil e infanto-juvenil masculina;

•Conquista dos prêmios de melhor levantador (Luan Wagner) e melhor

atacante (Guilherme Voss) da categoria infanto-juvenil na 16a Edição da

Taça Paraná;

•Conquista do título de campeão do Campeonato Estadual de Vôlei 2016

pelas equipes infantil e infanto-juvenil masculina;
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demonstrando eficiência e zelo pela utilização dos recursos públicos oriundos da

Lei de Incentivo ao Esporte Federal/ME.



Pontos Negativos:

• Dificuldade na captação de recursos para o desenvolvimento do projeto

em questão, conseguindo atingir um valor próximo aos 20% do valor total

aprovado.
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•Conquista do título de campeã da 1a Taça Pindamonhangaba de

Basquetebol pela equipe sub-17 no mês de março de 2017;

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

Basquetebol pela equipe sub-15 no mês de junho de 2017;

•Convocação do atleta de basquete João Vítor França dos Santos para

participação do Adidas Nations, em Houston, no Texas. O evento engloba

jovens jogadores de até 19 anos de diversas partes do mundo;

•Conquista de três títulos de campeão do Torneio Início 2017 nas

categorias mirim e infantil feminino e infanto-juvenil masculino;

•Convocação de quatro atletas e dois técnicos rubro-negros para integrar

a seleção estadual no Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-20;

•Convocação de sete atletas rubro-negros para integrar a seleção estadual

no Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-18;

•Conquista do título de campeã da 6a Copa Jambeiro de Voleibol Feminino

pela equipe mirim;

•Convocação do atleta Guilherme Voss para integrar a seleção brasileira

sub-19 no Campeonato Mundial de Vôlei da categoria, realizado em Riffa,

no Bahrein;

•Conquista de dois títulos de campeão da Copa Cidade Maravilhosa 2017

s mirim e infantil feminino.



EDUARDO CARVALHO BANDEIRA DE MELLO
Presidente do Clube de Regatas do Flamengo

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2017.

O projeto Flamengo Olímpico - Coletivos foi realizado de maneira

extremamente satisfatória, obtendo resultados valiosos no âmbito esportivo

nacional, através da participação brilhante das equipes rubro-negras de

basquete e vôlei nas principais competições ao redor do Brasil. Vale ressaltar

que os objetivos e metas traçados no plano de trabalho foram plenamente

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 ao Esporte Federai/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 propiciar a participação nos principais torneios e competições nacionais,

consequentemente alavancando os resultados esportivos e contribuindo para o

fomento ao esporte de alto rendimento no Brasil.

CONCLUSÃO
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