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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

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

O projeto Flamengo Olímpico - Aquáticos, protocolado sob o número

58701.002598/2015-49, teve início no mês de maio de 2016, 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, coordenadores e gerente das modalidades de natação, polo

aquático e nado sincronizado. A manutenção da equipe de profissionais

demonstrou 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 inicial 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 natação, polo

aquático e nado sincronizado 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.

O desenvolvimento das ações supracitadas proporcionou aos atletas do

clube uma formação esportiva adequada, possibilitando a realização de novas

conquistas e o surgimento de novos talentos dos esportes beneficiados pelo

projeto.
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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 meio da aquisição dos melhores e mais modernos

equipamentos e materiais destinados ao desenvolvimento das atividades

citadas.

Um dos principais objetivos do Clube de Regatas do Flamengo é

transformar o parque aquático do clube em um dos melhores locais de

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

longo do ano de 2016, a completa reestruturação de uma de suas piscinas

olímpicas. Durante o período de reforma desta piscina, os treinamentos das

modalidades de natação, polo aquático e nado sincronizado foram realizados na

outra piscina olímpica existente no clube. No mês de Julho/2016 a nova piscina

olímpica foi inaugurada e, desde então, os atletas das modalidades aquáticas

vem utilizando a mais moderna instalação do Clube de Regatas do Flamengo, o

que vem a incrementar as condições de treinamento das equipes de natação,

polo aquático e nado sincronizado.

Vale ressaltar que apôs a reforma da principal piscina do clube, os atletas

puderam realizar seus treinamentos em uma das melhores piscinas do país,

possibilitando assim a melhoria do desempenho esportivo de alto rendimento,

preconizado pelo CRF.

Vale ressaltar que todas as ações desenvolvidas pela Diretoria de

Esportes Olímpicos do Clube de Regatas do Flamengo, dentre elas a melhoria

de infraestrutura dos locais de treinamento e a aquisição de novos equipamentos

e materiais esportivos, tem como finalidade a formação 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:



Centro de Treinamento de Força e Condicionamento Físico
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Parque Aquático Fadei: Fadei - Mataiçâa,, Nado Sincronizado e Polo Aquática
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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

natação, polo aquático e nado sincronizado. Durante o período de execução do

projeto, os atletas das modalidades supracitadas tiveram a oportunidade de

participar das principais competições realizadas em território nacional e

internacional. A participação nos principais campeonatos regionais e nacionais

de natação, polo aquático e nado sincronizado 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 da equipe e dos profissionais

envolvidos, além do custeio das demais despesas, como alimentação,

hospedagem e transporte com recursos oriundos do projeto.

Vale ressaltar que as metas quantitativas e qualitativas foram plenamente

alcançadas, como se pode perceber através do detalhamento dos eventos
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EVENTOS PARTICIPADOS

Natação

O projeto Flamengo Olímpico - Aquáticos teve início no mês de

maio/2016 e começou com boas notícias para o Clube de Regatas do Flamengo.

As equipes juvenil, júnior e sênior participaram do Torneio Sudeste de Natação

em Belo Horizonte e obtiveram excelentes resultados na competição. Breno

Correia, Julia Miranda e Nathalia Almeida sairam da competição com o troféu de

melhor índice técnico e eficiência. Além dos principais destaques da competição,

Ana Giulia Zortea conquistou quatro medalhas. Coroando as belas participações

dos atletas rubro-negros, o Clube de Regatas do Flamengo conquistou a quarta

colocação geral na competição. No mesmo mês os atletas da categoria infantil

foram à São Paulo disputar o Torneio Sudeste Infantil de Natação. Os grandes

destaques rubro-negros da competição foram Giulia Soares, Bernardo Brandão,

Bruna Franco e Maria Luisa Candal. A equipe rubro-negra também conquistou a

quarta colocação geral ao final do evento. Vale ressaltar que os Torneios

Sudeste das categorias supracitadas foram realizados em substituição às

competições nacionais do 1 semestre. Tal fato ocorreu devido às seletivas para

os Jogos Olímpicos Rio 2016..

Após os Torneios Sudeste de Natação as equipes rubro-negras voltaram

às piscinas para as disputas do Circuito Carioca de Natação Infantil a Sênior. Os

nadadores rubro-negros mostraram a força da natação do Clube de Regatas do
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participados descritos a seguir Ao longo do período de execução do projeto

Flamengo Olímpico - Aquáticos, o Clube de Regatas do Flamengo obteve

diversas conquistas em território nacional, através da participação de seus

atletas nos principais torneios nacionais. Além disso, diversos atletas do CRF

foram convocados pelas seleções brasileiras e estaduais de natação, polo

aquático e nado sincronizado, participando e conquistando resultados

expressivos em campeonatos internacionais, dentre eles os Jogos Olímpicos Rio

2016, realizados na cidade do Rio de Janeiro.
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Flamengo e conquistaram 61 medalhas de ouro, 45 medalha de prata e 28 de

bronze. A competição foi realizada na piscina do Botafogo de F.R.

Os atletas rubro-negros das categorias mirim e petiz participaram do

Troféu Ivo da Silveira Lourenço que aconteceu na cidade de Guaratinguetá, em

São Paulo. Mais uma vez a natação rubro-negra mostrou sua força nas piscinas

ao redor do país e conquistou 25 medalhas na competição, sendo oito de ouro,

nove de prata e oito de bronze. O clube da Gávea levou para a competição mais

de 60 atletas nas duas categorias. O grande destaque rubro-negra da categoria

petiz foi Ana Luiza Daisson que conquistou três medalhas individuais. Na equipe

mirim o destaque foi o atleta Tomas Perrone, também conquistando três

medalhas (duas medalhas de ouro).

No dia 01 de junho, o atleta rubro-negro Luiz Altamir Melo, já classificado

para os Jogos Olímpicos Rio 2016, embarcou com mais dez atletas brasileiros

para a Europa com o objetivo de participar das etapas da França e Espanha do

Circuito Marenostrum. O atleta do Flamengo nadou a prova dos 400m livre na

etapa francesa e conquistou a sexta colocação. Já em Barcelona, Luiz Altamir

nadou os 200m livre e terminou na 19a colocação. A competição é considerada

um dos principais circuitos da modalidade no mundo, englobando a participação

de atletas de diversos países, e serve como preparação para os Jogos Olímpicos

Rio 2016.

Nos dias 04 e 05 de junho, foi realizada a IV Etapa do Circuito Carioca

Infantil a Sênior, na piscina do Botafogo F.R. (Mourisco Mar). Os atletas rubro-

negros fizeram bonito e trouxeram 126 medalhas para a Gávea. Nas mais de

130 provas disputadas por atletas rubro-negros foram conquistadas 50 medalhas

de ouro, 43 medalhas de prata e 33 medalhas de bronze. No final de semana

seguinte (11 e 12/06), foi a vez das equipes mirim e petiz entrarem na água pelo

II Troféu Denir de Freitas Ribeiro. As equipes do Clube de Regatas do Flamengo

obtiveram excelentes resultados e saíram da competição com muitas medalhas.

Nas categorias Petiz I e Petiz II, os atletas rubro-negros conquistaram 11

medalhas de ouro, 11 medalhas de prata e 11 medalhas de bronze, e alçaram o

clube da Gávea ao 1 lugar geral da competição. Na categoria mirim foram
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conquistadas 6 medalhas de ouro, 13 medalhas de prata e oito de bronze. Os

atletas do Mirim II conquistaram o vice-campeonato, enquanto o Mihm I terminou

a competição na terceira colocação. No último final de semana do mês dois

nadadores rubro-negros foram destaque no Circuito Sul-Fluminense de Natação.

A competição foi realizada na piscina do SESI Caxias/RJ e os rubro-negros

trouxeram cinco medalhas para a Gávea. Maria Clara Oiticica conquistou quatro

medalhas, todas elas de ouro, enquanto Vinicius Tavares ganhou a medalha de

prata na única prova disputada. No final do mês, foi realizado no Clube de

Regatas do Flamengo um Meeting de todas as categorias da natação (Mirim a

Sênior). 0 encontro, capitaneado pelo Gerente de Esportes Aquáticos Edson

Terra, foi muito positivo e promoveu a integração dos atletas do clube e a troca

de experiências entre atletas de diferentes faixas etárias.

No mês de julho (01 e 02/07) as equipes do Clube de Regatas do
Flamengo disputaram o Campeonato Estadual de Natação Infantil, Juvenil,

Júnior e Sênior na piscina do Botafogo de F.R. (Mourisco Mar). Com uma

performance brilhante, as equipes rubro-negras conquistaram 11 troféus, dos 12

que estavam em disputa. Os atletas do Flamengo ganharam diversas medalhas

e bateram vários recordes na competição. O grande destaque rubro-negro foi a

atleta Nathalia Almeida que conquistou dois troféus - Melhor índice Técnico e

Atleta Mais Eficiente da Competição. No final de semana seguinte (08, 09 e

10/07), foram realizadas as disputas do Campeonato Estadual Mirim e Petiz de

Natação, mais uma vez realizadas na piscina do Botafogo. F.R. Após a conquista

de um excelente resultado no Campeonato Estadual Infantil, Juvenil, Júnior e

Sênior, os atletas do Flamengo caíram na água e mantiveram a tradição rubro-

negra nas piscinas. Com 14 medalhas de ouro, 16 medalhas de prata e 11

medalhas de bronze, os atletas da categoria Petiz I e II sagraram-se campeões

do torneio Os atletas da categoria Mirim conquistaram 12 medalhas de ouro, 14

de prata e oito de bronze, tomando-se campeões na categoria Mirim II e

garantindo o 3o lugar geral na categoria Mirim I. O grande destaque rubro-negro

na competição foi a atleta Ana Luisa Daisson, que conquistou os troféus de

Melhor índice Técnico e Atleta Mais Eficiente.
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No mês de agosto, o nadador rubro-negro Luiz Altamir Melo participou dos

Jogos Olímpicos Rio 2016, sua estreia no evento esportivo mais importante do

mundo. O jovem atleta nadou as provas de 400m livre e 4x200m livre e terminou

a competição na 32* e 15a colocação, respectivamente. A participação do atleta

nos Jogos Olímpicos Rio 2016 é o resultado do trabalho de formação de atletas

que vem sendo realizado pelo Clube de Regatas do Flamengo ao longo dos

últimos anos.

No início do mês de setembro, os atletas rubro-negros entraram na piscina

do Botafogo F.R para a disputa da VI Etapa do Circuito Estadual de Natação

Infantil a Sênior e conquistaram mais de 70 medalhas, sendo 33 medalhas de

ouro. Logo após a realização do Circuito Estadual, a equipe rubro-negra de

natação embarcou para Santos/SP com o objetivo de disputar o Campeonato

Brasileiro Absoluto de Natação - Troféu José Finkel. Os atletas rubro-negros

Luiz Altamir Melo, Nathalia Almeida, Thamy Ventorin, Carolina Athayde, Diego

Santos, Ana Giulia Zortea, Breno Correia, Juliana Carvalho e Luis Fernando

Segateli entraram na piscina do Clube Internacional de Regatas entre os dias 12

e 17/09 e obtiveram ótimos resultados na competição. Os grandes destaques da

competição foram os atletas Nathalia Almeida, que conquistou três medalhas de

prata (100, 200 e 400m medley) e Luiz Altamir Melo que foi vice-campeão dos

400m livre. Ainda no més de setembro, as equipes mirim e petiz participaram do

II Troféu Roberto de Carvalho na piscina do Fluminense F.C. A equipe Petiz

conquistou o vice-campeonato geral da competição, com sete medalhas de ouro,

nove de prata e 14 de bronze. Já a equipe Mirim terminou o torneio com a 3*

colocação geral, conquistando sete ouros, 12 pratas e dez bronzes.

No mês de outubro a natação rubro-negra foi representada pela equipe

júnior no Troféu Júlio De Lamare, o campeonato brasileiro da modalidade que

foi realizado entre os dias 12 e 16/10, em João Pessoa/PB. Os atletas da equipe

rubro-negra representaram muito bem o clube e obtiveram excelentes

resultados, com destaque para os atletas Breno Correia (dois ouros e duas

pratas), Juliana Carvalho (um ouro, uma prata e um bronze), Emily Lopes (um

ouro e uma prata), Beatriz Olivieri (um ouro e uma prata), Luis Fernando Dias

(uma prata) e Marcelo Roge (um bronze).



CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO
Campeão do Mundo

Fundado em 15 de Novembro de 1895

Depois de conseguir bons resultados no Troféu Júlio De Lamare, o

Campeonato Brasileiro Júnior de natação, os atletas do CR do Flamengo

continuaram demonstrando seu potencial nas piscinas. Desta vez foram os

rubro-negros das categorias Mirim e Petiz que caíram na égua, pelo Troféu Ivo

da Silveira Lourenço, festival sudeste de clubes, realizado na piscina do

Fluminense F.C. Com um total de sete ouros, cinco pratas e seis bronzes, o

Flamengo terminou a competição em segundo lugar pela categoria Mirim. Já pelo

Petiz, o Mais Querido somou 599,5 pontos, conquistando a terceira colocação,

com três pratas e quatro bronzes.

Após a bela participação no Torneio Sudeste de Natação em outubro/16,

os atletas das categorias Mirim e Petiz voltaram às piscinas para participar do II

Troféu Rômulo Arantes de Natação, realizado na piscina do Botafogo de Futebol

e Regatas nos dias 05 e 05/11. Somando 2.085,50 pontos no Mirim e 3.976

pontos no Petiz, o Flamengo foi campeão em ambas as categorias da

competição. Os destaques foram Ana Luiza Daisson e Manuela Araújo, novas

recordistas estaduais das provas de 200m livre e 50m peito, respectivamente.

Nos dias 15 e 16/11 foi a vez das categorias infantil, juvenil, júnior e sênior

entrarem nas piscinas do Botafogo F. R. Os rubro-negros obtiveram excelentes

resultados na VII Etapa do Circuito Carioca de Natação e conquistaram 40

medalhas, sendo dez medalhas de ouro, treze de prata e dezessete de bronze.

Ainda no mês de novembro de 2016, os atletas de natação do Clube de

Regatas do Flamengo participaram do torneio Brasil Open de Natação que

ocorreu em Palhoça/SC, entre os dias 23 e 26. Os destaques da competição

foram Nathalia Almeida (dois ouros), Luiz Altamir (um ouro), Thamy Ventorin

(uma prata) e Carolina Athayde (um bronze). A competição foi a primeira seletiva

para o Mundial de Natação que ocorrerá em Budapeste no ano de 2017.

No mês de dezembro, foi a vez da equipe infantil de natação mostrar sua

força nas piscinas. Os atletas rubro-negros participaram do 39 Troféu Maurício

Bekenn, competição válida como o campeonato brasileiro da categoria. Entre os

dias 07 e 10 a equipe rubro-negra conquistou seis medalhas, sendo dois ouros
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(Alexia Assunção), duas pratas (Jullia Soares a revezamento 4x1 OOm medley

feminino) e dois bronzes (Bernardo Brandão e Giulia Soares).

Entre os dias 9 e 11 de dezembro, as equipes Mirim e Petiz de natação

do participaram do Campeonato Estadual de Verão, na piscina do Fluminense

F.C., no Rio de Janeiro. O rubro-negro conquistou 32 ouros (15 no Petiz e 17 no

Mirim), 21 pratas (11 no Petiz e 10 no Mirim) e 28 bronzes (21 no Petiz e 7 no

Mirim). O grande destaque do Mais Querido foi a nadadora Ana Luiza Daisson,

que quebrou três recordes nas provas 50m Livre (28"27), 100m Livre (1'01"66)

e 200m Livre (2'16"35). No geral, o Flamengo conquistou o título estadual no

Petiz II e foi vice-campeão no Petiz I. Já na Mirim o clube encerrou sua

participação na terceira posição final.

No final de semana seguinte (16 a 18/12) as equipes infantil a sênior

entraram nas águas da piscina do Botafogo F.R. pelo Campeonato Estadual de

Verão e conquistaram os doze troféus disputados na competição. Os destaques

na categoria infantil foram Maria Luiza Candal e Giulia Soares. Na categoria

juvenil se destacaram Vinícius Assunção, Ana Giulia Zortea e Luisa Garcia. Os

destaques rubro-negros da categoria júnior foram Breno Correia e Emíly

Sampaio, enquanto na categoria sênior brilharam Luiz Altamir Melo e Nathalia

Almeida.

No mês de janeiro de 2017, a atleta rubro-negra Nathalia Almeida

embarcou para a Austrália para realizar um intercâmbio e aprimorar os

treinamentos na Somerset College. Os treinamentos eram ministrados pelo

técnico Graeme MacDonald e contaram com a participação de ao menos três

medalhistas olímpicos e mundiais, o que contribuiu para o desenvolvimento

esportivo da atleta rubro-negra.

No mês de fevereiro, a atleta Nathalia Almeida foi recompensada pelos

excelentes resultados na temporada de 2016. Após a divulgação do ranking

nacional 2016 pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), a

atleta rubro-negra figurou entre as melhores nadadoras do pais no ranking

absoluto. Nathalia conquistou a segunda colocação nas provas de 200 medley

(piscina longa), 100m, 200m e 400m medley (piscina curta).



O projeto Flamengo Olímpico - Aquáticos teve início no mês de

maio/2016 e começou com boas notícias para o polo aquático do Clube de

Regatas do Flamengo. No mês de maio/2016, o atleta rubro-negro Bernardo

Carelli foi convocado pela seleção brasileira para a disputa do Intercontinental

Tournment 2016 em Yokohama, no Japão. O goleiro rubro-negro ajudou a

seleção brasileira a conquistar a medalha de bronze na competição, que faz

parte da Liga Mundial de Polo Aquático da FINA, ao derrotar a equipe anfitriã na

disputa pelo terceiro lugar.

No mês de junho/2016, foi a vez da atleta Marina Canetti ser convocada

pela seleção brasileira, para participar do Super Final da Liga Mundial Feminina

de Polo Aquático, em Xangai, na China. A seleção brasileira terminou a

competição na oitava posição e a atleta rubro-negra foi um dos destaques do

time. No final do mês de junho, as equipes rubro-negras de polo aquático

embarcaram para Santos/SP para disputar a I Copa Brasil Open, na piscina do

Clube Internacional de Regatas. Os atletas do Clube de Regatas do Flamengo

fizeram uma brilhante campanha na competição, trazendo ótimos resultados

para o clube da Gávea. A equipe feminina sagou-se campeã da competição,

enquanto o time masculino, contando com uma equipe formada por jovens

promissores, finalizou a competição na sétima colocação. Além disso, as atletas

lllana Pinheiro ganhou os títulos de artilheira e melhor jogadora da competição

(MVP). Manuela Canetti foi a goleira menos vazada e Henrique Lopes foi o

artilheiro do campeonato.

No mês de junho, o polo aquático rubro-negro recebeu a excelente noticia

da convocação da atleta Marina Canetti para integrar a seleção brasileira nos

Jogos Olímpicos Rio 2016. Como forma de preparação, a atleta rubro-negra se

uniu a seleção para a disputa de amistosos contra as seleções da China e da

Hungria. Os jogos foram realizados nas cidades de Bauru e São Paulo no final

do mês de junho e inicio do mês de julho.

Em agosto, a atleta Marina Canetti entrou para a história do polo aquático

feminino no Brasil. A atleta rubro-negra foi uma das integrantes da primeira

Polo Aquático
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seleção brasileira da modalidade a disputar um jogo em Jogos Olímpicos.

Fazendo uma bela campanha, as atletas brasileiras conseguiram chegar às

quartas de final da competição, porém encontraram um forte adversário pela

frente, a seleção dos Estados Unidos. A atleta rubro-negra fez uma excelente

competição e se despediu da seleção brasileira a final dos Jogos Olímpicos Rio

2016.

Também no mês de agosto, os atletas rubro-negros Eduardo Lopez,

Alexandre Mendes e Matheus Stellet foram convocados para integrar a seleção

brasileira no 3 Mundial da Juventude de Polo Aquático. A competição foi

realizada na cidade de Podgorica, em Montenegro entre os dias 26 de agosto e

03 de setembro.

As equipes rubro-negras embarcaram para São Paulo, no mês de

setembro, para as disputas do Brasil Open Sub-17. A competição que fez parte

da Liga de Polo Aquático Brasil, contou com diversas equipes do país. Mais uma

vez as equipes rubro-negras fizeram bonito, e os meninos rubro-negros levaram

o bronze na competição. Já a equipe rubro-negra, formada em sua maioria por

atletas da categoria sub-15, conquistou a quarta colocação no evento.

No mês de outubro, a equipes rubro-negras sub-15 (masculino) entrou

nas piscinas para a disputa do Brasil Open de Polo Aquático. A competição foi

realizada em diferentes locais, sendo as fases iniciais no E.C.Pinheiros (11/10),

Clube Jundiaiense (12/10), Fluminense F.C (12 e 13/10) e C.R.FIamengo (12 a

14/10). As finais foram realizadas na piscina da Escola Nacaval, no Rio de

Janeiro, entre os dias 14 e 16 de outubro. A equipe rubro-negra disputou três

jogos e saiu vitohosa em duas oportunidades, conquistando a quinta colocação

na competição. Também no mês de outubro foram realizadas as disputas do

Brasil Open de Polo Aquático sub-19 (masculino e feminino). Os jogos iniciais

foram disputados na nova piscina do C.R.FIamengo e as fases iniciais na Escola

Naval (Rio de Janeiro/RJ). A equipe masculina terminou em primeiro lugar na

fase de grupos, classificando-se para as semifinais contra a equipe do

Fluminense F.C. Os meninos rubro-negros fizeram um excelente jogo e

conquistaram a vaga na decisão contra a equipe do SESI/SP. Na emocionante
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final, decidida nc último minuto, o SESI/SP levou o título na vitória por 6 a 5 sobre

o Flamengo, que ficou com vice-campeonato da competição. Na categoria

feminina, as meninas rubro-negras ficaram na terceira colocação do torneio,

apesar de terem feito jogos muito disputados contra as equipes do E. C. Pinheiros

e do SESI/SP.

No mês de novembro, entre os dias 24 e 26, foi a vez das equipes

adultas (masculina e feminina) entrarem em ação pela disputa da 3a Etapa do

Brasil Open de Polo Aquático. A competição foi realizada na piscina do SESI Vila

Leopoldina, na cidade de São Paulo/SP. As meninas rubro-negras repetiram o

feito da etapa de inauguração e conquistaram o troféu de campeão da

competição após vencerem a equipe do E.C.Pinheiros na final. Além disso, a

atleta rubro-negra lllana Pinheiro foi premiada com o título de melhor jogadora

(MVP) da competição. Os meninos rubro-negros também honraram a camisa do

clube e após terminarem a fase de grupos em segundo lugar, classificaram-se

para as quartas de finai. Após um jogo muito disputado, a equipe masculina saiu

derrotada e terminou sua participação na sexta colocação da competição.

O mês de dezembro foi extremamente gratifrcante para o polo aquático

rubro-negro. A equipe feminina disputou a última etapa do Brasil Open de Polo

Aquático, na piscina do Fluminense F.C (15 a 17/12) e após todas as etapas

disputadas ao longo do ano de 2016 sagrou-se campeã brasileira da modalidade.

Além da conquista do 1 lugar geral da competição, o Clube de Regatas do

Flamengo conquistou três títulos individuais: lllana foi considerada a melhor

jogadora e artilheira da competição, Marina Canetti foi eleita a melhor atacante

da etapa e Manuela Canetti ganhou o título de melhor goleira da etapa.

O início do ano de 2017 marcou a volta aos treinamentos e restruturação

do planejamento das equipes de polo aquático rubro-negras para a temporada

de 2017.
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O projeto Flamengo Olímpico - Aquáticos teve início no mês de

maio/2016 e começou com boas notícias para o polo aquático do Clube de

Regatas do Flamengo. As meninas rubro-negras do nado sincronizado

participaram do I Torneio de Figuras na piscina do Tijuca T.C e conquistaram

excelentes resultados na competição. As disputas contaram com a participação

das equipes infantil e júnior que trouxeram quatro medalhas para o clube da

Gávea, sendo uma medalha de ouro, duas medalhas de prata e uma medalha

de bronze. Os destaques rubro-negros na categoria infantil foram as meninas

Giovana Faria, Nicole Shinohara, Ana Clara de Almeida, Julia Barreto, Melissa

Carneiro, Leonora Jareta e Joseane de Santana. Já na categoria júnior os

destaques foram Gabriela Regly Laura Miccuci e Kira Lilian Bowe

No mês de julho, as atletas do nado sincronizado Maria Clara Lobo e

Lorena Fontes Molinos foram convocadas pela seleção brasileira para participar

dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Além das meninas, o preparador físico rubro-

negro da modalidade também foi convocado para integrar a seleção nos Jogos.

Em agosto, nas disputas do maior evento esportivo do mundo, as meninas rubro-

negras tiveram um excelente desempenho nas piscinas e conquistaram a sexta

colocação nas provas de equipe técnica e rotina livre. A estreia das atletas rubro-

negras em Jogos Olímpicos foi marcada pelo excelente resultado.

No mês de outubro, três atletas rubro-negros embarcaram para a

Argentina para participar do Argentina Synchra Open, o torneio mais importante

da modalidade realizado no país. A competição aconteceu entre os dias 28 e

30/10 e contou com a presença de atletas de vários países da América Latina.

O dueto misto, formado pelos rubro-negros Giovana Stephan e Renan Alcântara,

fez uma atuação brilhante e conquistou a medalha de ouro na competição. Após

a participação nos Jogos Olímpicos Rio 2016, Maria Clara Lobo também fez uma

excelente apresentação no solo e conquistou a medalha de prata na competição.

No mês de novembro, nos dias 12 e 13, foi realizado na piscina da Escola

Naval, o Campeonato Estadual de Nado Sincronizado. Os atletas rubro-negros

fizeram uma excelente campanha e conquistaram vinte e uma medalhas de ouro

em vinte e duas finais disputadas. Na semana seguinte, entre os dias 16 e 20/11,



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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a equipe rubro-negra embarcou para João Pessoa/PB, para participar do

Campeonato Brasileiro de Nado Sincronizado, que contou com a presença de

mais de 300 atletas de 20 clubes e agremiações do pais. O Clube de Regatas

do Flamengo sagrou-se campeão brasileiro da modalidade após conquistar 21

medalhas, sendo quatorze medalhas de ouro, duas de prata e cinco de bronze.

O ano de 2017 começou com boas noticias para o nado sincronizado

rubro-negro. No mês de janeiro, nove atletas rubro-negros foram convocados

para as seleções brasileiras da categoria para participar de treinamentos

voltados para o Campeonato Sul-americano (Juvenil e Júnior) e para o

Campeonato Mundial (Adulto). Os atletas convocados para a seleção adulta

foram Maria Clara Lobo, Giovana Stephan e Renan Alcântara. Pela seleção

juvenil foram convocadas Jaddy Milla, Maria Luiza Fonseca e Jullia Catharino,

enquanto as atletas Gabriela Regly, Laura Miccuci e Rafaella Catharino foram

convocadas pela seleção brasileira júnior.

No mês de fevereiro, as atletas da categoria infantil Nicole Shinohara,

Giovana Faria e Ana Clara Almeida foram convocadas para participar do

Santiago Open 2017, torneio que reúne atletas de Brasil, México, Chile,

Argentina e Uruguai. Além delas, Maria Clara Lobo foi convocada para a seleção

principal da modalidade para integrar o dueto olímpico brasileiro durante o ciclo

olímpico de Tóquio 2020.





EXECUÇÃO FINANCEIRA

Durante a execução do projeto Flamengo Olímpico - Aquáticos foi

elaborado um remanejamento de recursos, onde foi necessária a utilização de

R$ 4 982,43 oriundos do saldo de aplicação financeira. Após a realização deste

remanejamento houve a necessidade de utilização de mais R$ 15.960,49 de

saldo de aplicação financeira, que foram empregados no pagamento de

taxas/inscrições e passagens aéreas.

A utilização dos recursos de aplicação financeira nas taxas e inscrições

foi necessária pois houve uma majoração de valores de taxas pelas respectivas

federações e confederações, o que comprovamos através do encaminhamento

dos códigos de taxas constantes na documentação comprobatória. Em relação

ás passagens aéreas o uso dos recursos de aplicação se deve pelo fato do valor
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PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS

Pontos Positivos:

•Convocação do atleta de natação Luiz Altamir Lopes Melo para os Jogos

Olímpicos Rio 2016;

•Convocação do atleta de polo aquático Bernardo Carelli pela seleção

brasileira para a disputa do Intercontinental Toumment 2016, realizado

em Yokohama, no Japão;

•Convocação da atleta de polo aquático Marina Canetti para os Jogos

Olímpicos Rio 2016;
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de compra dos bilhetes aéreos serem superiores aos valores orçados no plano

de trabalho. Isso ocorre porque os valores foram orçados no ano de 2015, e no

ano de 2016 houve uma majoração dos valores de passagem aérea em relação

ao ano anterior.

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 atreves de transferência bancária da

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

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

Ag. 0598-3 - C/c: 43248-2).

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

obrigações ao efetuar apenas os pagamentos aprovados pelo presente projeto,

demonstrando eficiência e zelo pela utilização dos recursos públicos oriundos da

Lei de Incentivo ao Esporte Federel/ME.



CONCLUSÃO

O projeto Flamengo Olímpico - Aquáticos foi realizado de maneira

extremamente satisfatória, obtendo resultados valiosos no âmbito esportivo

nacional e internacional, através da participação brilhante das equipes rubro

negras de natação, polo aquático e nado sincronizado, nas principais

competições ao redor do Brasil e do mundo. Vale ressaltar que os objetivos e

metas traçados no plano de trabalho foram plenamente cumpridos, o que

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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•Convocação dos atletas de polo aquático Eduardo Lopez, Alexandre

Mendes e Matheus Stellet pela seleção brasileira para participar do 3

Mundial da Juventude de Polo Aquático, realizado na cidade de

Podgorica, em Montenegro;

•Conquista do titulo brasileiro na Copa Brasil Open, pela equipe feminina

de polo aquático;

•Convocação das atletas de nado sincronizado Maria Clara Lobo Coutinho

e Lorena Fontes Molinos para os Jogos Olímpicos Rio 2016;

•Convocação do preparador físico de nado sincronizado, Carlos Alexandre

Souto de Assis, para os Jogos Olímpicos Rio 2016;

•Conquista do título do Campeonato Brasileiro de Nado Sincronizado.

•Convocação de doze atletas do nado sincronizado para integrar as

seleções brasileiras de base e adulta.



CARVALHO BANDEIRA DE MELLO
te do Clube de Regatas do Flamengo

Rio de Janeiro, 23 de junho de 2017.
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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 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 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.




