
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

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

O projeto Flamengo Olímpico Esportes Terrestres - Ginástica, Judô

e Tênis, protocolado sob o número 58701.002608/2014-65, teve início no mês

de março 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 ginástica artística e

judô. 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

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.

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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habilidades motoras através de treinamentos específicos para o fortalecimento

muscular e o condicionamento cardiorrespiratório. O local foi completamente

reformado a 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 as instalações destinadas às modalidades de ginástica artística e

judônos 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 Ginásio Cláudio Coutinho, onde ocorrem os

treinamentos da ginástica artística e no Dojo 'Tua Glória é Luta^, espaço

destinado aos treinamentos de judô. Concomitantemente foram adquiridos

novos equipamentos e materiais esportivos voltados para a prática e

aprimoramento técnico dos atletas de ginástica artística e judô do 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 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 de Treinamento de Força e Condicionamento Físico



Ginásio Cláudia Coutinho - Ginástica'Artística
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Dojo Tua Glória é Lutai - Judô
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EVENTOS PARTICIPADOS

Ginástica Artística

O projeto Flamengo Olímpico Esportes Terrestres - Ginástica, Judô

e Tênis teve início no mês de março/2016 e começou com boas noticias para o
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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 primeiros meses de execução

do presente projeto, o desenvolvimento esportivo de alto rendimento aos

atletas das modalidades de ginástica artística e judô. 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 ginástica artística e judô 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 participados descritos a seguir. Ao longo do período de execução do

presente projeto o Clube de Regatas do Flamengo obteve diversas conquistas

em territóho regional e nacional, através da participação de seus atletas nos

principais torneios nacionais. Diversos atletas de ginástica artística e judô

sagraram-se campeões de importantes torneios estaduais e campeonatos

brasileiros. Além disso, vários atletas do CRF foram convocados pelas

seleções brasileiras de ginástica artística e judô, 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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Clube de Regatas do Flamengo. Logo no início do projeto o clube rubro-negro

ganhou um reforço na ginástica artística ao contratar a atleta Flávia Saraiva

para fazer parte de sua equipe. A ginasta se juntou a forte equipe da

modalidade, com destaque para as atletas Jade Barbosa, Rabeca Andrade,

Julie Kim, Letícia Stephanie Costa, Milena Theodoro, Maria Cecília Cruz,

Thauany Araújo e Isabelle Cristina. Também no mês de março a ginástica

artística rubro-negra foi representada pelas atletas Jade Barbosa e Rebeca

Andrade no competição internacional Trofeo Città di Jesolo, realizado na Itália.

No torneio, as atletas rubro-negras obtiveram ótimos resultados com a medalha

de prata na competição por equipes, a sexta colocação de Jade Barbosa nas

barras assimétricas e a oitava posição de Rebeca Andrade, que voltou às

competições após uma grave lesão. No dia 22/03 foi realizada a apresentação

da atleta Flávia Saraiva no Ginásio Cláudio Coutinho.

Após a participação noTrofeoCittàdiJesolo a ginasta Rebeca Andrade se

juntou à atleta rubro-negra Thauany Araújo e aos técnicos Keli Kitaura e

Ricardo Pereira para participar do World ChallengeCup, realizado em

Doha/Qatar. O evento contou com a participação de mais de 100 ginastas de

33 países. Na competição, mais uma vez, as ginastas demonstraram a

qualidade da equipe rubro-negra e obtiveram grandes conquistas. A atleta

Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata nas barras assimétricas,

sendo superada apenas pela sueca Joanna Adlerteg. Já Thauany Araújo

competiu na trave e também ganhou a medalha de prata no aparelho. Apenas

a campeã olímpica ficou à frente da ginasta rubro-negra.

No mês de abril, as meninas do C.R.do Flamengo foram convocadas

mais uma vez pela seleção brasileira da modalidade. Desta vez, as rubro-

negras Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Milena Theodoro e Rebeca Andrade

representaram o clube no Evento Teste da modalidade para os Jogos

Olímpicos Rio 2016. O torneio serviu como fase classificatória para o pnncipal

evento esportivo do mundo. No dia 17/04, as meninas rubro-negras

competiram na Arena Olímpica e ganharam a medalha de ouro por equipes,

conquistando a vaga olímpica na competição por equipes. No dia 18/04 foi a

vez das ginastas rubro-negras competirem individualmente e conquistarem
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excelentes resultados, trazendo mais três medalhas para a seleção brasileira.

Rebeca Andrade ganhou a medalha de bronze nas barras assimétricas,

confirmando sua evolução no aparelho. Flávia Saraiva conquistou duas

medalhas na competição, ganhando a prata na trave e o ouro no solo. Jade

Barbosa também obteve ótimos resultados e conquistou a oitava posição na

trave.

Após a realização do Evento Teste, ocorrido na Arena Olímpica no Rio

de Janeiro, a atleta Milena Theodoro partiu junto com a técnica rubro-negra Keli

Kitaura para a participação na Copa do Mundo de Ginástica Artística. A

competição foi realizada no final do mês de abril na cidade de Osijek, na

Croácia. Milena ficou em 11 lugar nas barras assimétricas e 14 lugar na trave.

No início do mês de maio, as atletas Julie Kim e Thauany Araújo

embarcaram para a cidade de Vama, na Bulgária para mais uma etapa da

World ChallengeCup. As atletas tiveram a companhia dos técnicos rubro-

negros Ricardo Pereira e Keli Kitaura na competição que aconteceu entra os

dias 11 e 16 de maío.Na fase classificatória, a atleta Julie Kim obteve a 11*

colocação nas barras assimétricas e não conseguiu se classificar para as

finais. Já a ginasta Thauany Araújo fez grandes apresentações no salto, na

trave e no solo, conquistando a terceira colocação na fase classificatória do

salto. No dia seguinte a atleta desistiu de competir na final devido à uma lesão

no tornozelo.

Na semana seguinte, mais três atletas rubro-negras foram convocadas

pela seleção brasileira. Desta vez, as ginastas competiram na etapa brasileira

da Copa do Mundo de Ginástica Artística, realizada em São Paulo entre os dias

20 e 22/05. O grande destaque rubro-negro foi a atleta Rebeca Andrade que

conquistou duas medalhas na competição, a prata nas barras assimétricas e o

bronze na trave. Jade Barbosa participou na categoria "Hours Concours", sem

disputa por medalhas.

No dia 01/06, o Clube de Regatas do Flamengo apresentou o novo

reforço da equipe de ginástica artística do clube. A atleta Daniele Hypolito foi
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apresentada no Ginásio Cláudio Coutinho, a voltou a representar as cores do

clube que promoveu sua formação esportiva e cidadã.

No mês de junho, Flávia Saraiva e Rebeca Andrade embarcaram para

Portugal, onde foi realizada mais uma etapa da Copa do Mundo de Ginástica

Artística. As atletas representaram o clube rubro-negro na competição que

aconteceu na cidade de Anadia entre os dias 19 e 28 de junho. As meninas

conquistaram quatro das cinco medalhas conquistadas por atletas brasileiros

na etapa. Flávia Saraiva ganhou duas medalhas de oura, no solo e na trave. Já

a atleta Rebeca Andrade conquistou duas medalhas de prata nos mesmos

aparelhos.

Após a realização da etapa portuguesa da Copa do Mundo de Ginástica

Artística, as atletas Daniele Hypolito, Jade Barbosa, Julie Kim e Milena

Theodoro se juntaram à Rebeca Andrade e Flávia Saraiva para participar de

um treinamento intensivo voltado para os Jogos Olímpicos Rio 2016. A técnica

Keli Kitaura também fez parte da delegação. Após o treinamento a delegação

seguiu para a Holanda, onde aconteceu o Campeonato Amistoso de Ginástica

Artística de Beekbergen, no dia 09 de julho. Rebeca Andrade foi o grande

destaque da competição, ao conquistar o 1 lugar geral do torneio.

No dia 08 de julho, foi feita a convocação da seleção brasileira que iria

representar o Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016 em agosto. Das seis atletas

convocadas, quatro ginastas eram do clube rubro-negro. Daniele Hypolito, Jade

Barbosa, Flávia Saraiva e Rebeca Andrade foram as selecionadas.

No dia 19 de julho, os atletas da ginástica artística rubro-negra tiveram o

privilégio de utilizar os aparelhos que seriam posteriormente usados nos Jogos

Olímpicos Rio 2016. Os atletas Beatriz Santos, Karoline Dias, Maria Julia

Marques, Natália de Jesus, Pedro Henrique Barbosa, Josué Heliodoroe lago

Cruz testaram os aparelhos e foram acompanhados dos técnicos rubro-negros

Rhayane Pereira a Roberto Nassar

No mês de agosto, o Clube de Regatas do Flamengo recebeu diversas

delegações internacionais que participaram dos Jogos Olímpicos Rio 2016. As



CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO
Campeão do Mundo

Fundado em 15 de Novembro de 1895

delegações utilizaram os espaços de treinamento voltados para a modalidade e

em contrapartida realizaram alguns workshops com o objetivo de promover a

troca de conhecimentos entre as delegações estrangeiras e os membros da

equipe de ginástica artística do clube. Participaram das atividades treinadores,

preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, massoterapeutas e

médicos do clube.

Durante o mês de agosto quatro atletas rubro-negras representaram as

cores do clube nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Na competição por equipes, as

meninas se classificaram para as finais da competição e conquistaram a oitava

posição na classificação geral. A equipe brasileira contou com as rubro-negras

Daniele Hypolito, Jade Barbosa, Flávia Saraiva e Rebeca Andrade. No

individual geral, Rebeca Andrade conquistou um excelente resultando,

consagrando-se com a 11" melhor ginasta do mundo. Na final da trave, Flávia

Saraiva obteve o melhor resultado da ginástica artística feminina nos Jogos

Olímpicos Rio 2016, conquistando a 5a colocação. A atleta esteve muito perto

de conquistar a medalha de bronze, mas foi superada pela americana Simone

Biles.

No mês de setembro foram iniciadas as disputas dos Campeonatos

Brasileiros de Ginástica Artística, que serão realizados ao longo do segundo

semestre de 2016. Entre os dias 09 e 11/09 foram realizadas as disputas do

Campeonato Brasileiro Juvenil, na cidade de Belo Horizonte/MG. A equipe

rubro-negra foi composta por atletas das categorias masculina e feminina e

fizeram uma bela campanha no torneio. A equipe feminina conquistou a

terceira colocação geral no evento, enquanto a equipe masculina, após alguns

anos sem participar da competição, conquistou a sétima posição. Os destaques

individuais da competição foram Karoline Dias (5a colocada no individual geral

e 3a lugar no solo) e lago Cruz (4 colocado no solo). Os atletas foram

acompanhados dos técnicos Rhayane Pereira e Roberto Nassar e do

fisioterapeuta Reinaldo Moura Júnior.

Também no mês de setembro, as ginastas rubro-negras Julie Kim,

Milena Theodoro e Leticia Costa, e a técnica Keli Kitaura foram convocadas



Judô

O projeto Flamengo Olímpico Esportes Terrestres - Ginástica, Judô

e Tênis teve início no mês de março/2016 e começou de maneira positiva para

o judô rubro-negro. Nos dias 19 e 20 de março foi realizado o Torneio Abertura,

no Centro Esportivo Miécimo da Silva, no bairro de Campo Grande/Rio de

Janeiro. A equipe rubro-negra conquistou excelentes resultados ao conquistar

17 medalhas na competição, sendo oito medalhas de ouro, cinco de prata e

quatro de bronze.
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pela seleção brasileira para participar do Campeonato Pan-americano de

Ginástica Artística. A competição foi realizada em Sucre, na Bolívia e contou

com mais de 120 atletas de 15 delegações. Milena Theodoro conquistou duas

medalhas de ouro, na trave e no solo. Já a ginasta Leticia Costa conquistou a

medalha de prata no salto.

No mês de outubro, a equipe infantil rubro-negra embarcou para

Belém/PA para as disputas do Campeonato Brasileiro da categoria. As equipes

feminina e masculina fizeram uma excelente competição e conquistaram,

respectivamente, o vice-campeonato e a quinta colocação geral da competição.

No mês de novembro, entra os dias 09 e 13, foi realizado o Campeonato

Brasileiro Adulto de Ginástica Artística, em São Paulo/SP. A equipe rubro-

negra brilhou e conquistou diversos resultados expressivos na competição,

dentre eies: três medalhas de ouro (individual geral, trave e barras

assimétricas) e uma de prata (solo) da atleta Rebeca Andrade; a medalha de

ouro por equipes; a medalha de prata de Maria Cecília Cruz nas barras

assimétricas; e a medalha de bronze de Milena Theodoro no individual geral.

No mês de março/2017, as atletas rubro-negras Flávia Saraiva e Rebeca

Andrade, foram mais uma vez convocadas pela seleção brasileira para disputar

o Trofeo Citta di Jesolo, na Itália. Na competição também estavam presentes

as seleções americana, russa, francesa, canadense, belga e italiana.
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No final do mês de março a treinadora Rosicleia Campos foi convocada

para a seleção brasileira de judô para comandar a equipe feminina no Grand

Prix de Samsun, na Turquia. A técnica rubro-negra foi a representante do clube

na competição. Já no inicio do mês de abril, foi a vez das atletas Barbara Timo

e Danieile Karla serem convocadas pela Confederação Brasileira de Judô para

participar do Treinamento de Campo Nacional. As atividades foram realizadas

no Centro de Educação Física da Marinha (CEFAN), na cidade do Rio de

Janeiro, entre os dias 17 e 22 de abril e teve como objetivo a preparação e

seleção dos judocas para o Campeonato Pan-americano de Judô.

Também no mês de abril as equipes rubro-negras participaram do

Campeonato Brasileiro de Judô por Região, realizado na cidade de Belo

Horizonte/MG, entre os dias 16 e 17.Os atletas rubro-negros tiveram ótimas

performances e trouxeram cinco medalhas para a Gávea. Danieile Karla (-

63kg) e Kissila Paula (-64kg sub15) foram campeãs em suas categorias. Karine

Couto (-57kg) sagrou-se vice-campeã e Victor Luiz Correia (-81 kg) conquistou

a medalha de ouro na categoria sub-21 e a medalha de prata na categoria

sênior.

No mês de maio o judoca rubro-negro Breno Viola embarcou para

Ravena, na Itália para participar da 14a edição do "Daysof Sport as

IntegrationJudo Meeting". A competição foi realizada entre os dias 12 e 15 e

contou com a participação de judocas de diferentes países. Breno Viola

sagrou-se vice-campeão de sua categoria.

Nos dias 04 e 05 de junho foi realizado o Campeonato Brasileiro Sub-21,

no Centro Pan-americano de Judô, localizado na cidade de Lauro de

Freitas/BA.0 judoca rubro-negro teve uma bela participação na competição e

foi derrotado apenas nas quartas de final, conquistando a 5a colocação: Após a

competição o judoca foi convocado pela Confederação Brasileira de Judô para

o Treinamento de Campo Sub-21, que aconteceu entre os dias 06 e 08 de

junho.

Ainda no mês de junho foi realizada, nos dias 18 e 19/06, a Taça Brasil

que também ocorreu no Centro Pan-americano de Judô. O torneio contou com
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251 atletas de 82 clubes. Os destaques rubro-negros na competição foram

Wellington da Silva e Walter Matheus que conquistaram as medalhas de

bronze nas categorias sub-21 médio e sub-21 pesado.Luiz Filipe dos Santos

terminou a competição na quinta colocação na categoria sub-21 meio-pesado.

Após a realização da Taça Brasil foi disputado o Qualifyíng para o Grand Prix

Nacional Interclubes. O Clube de Regatas do Flamengo foi um dos

classificados no masculino para a competição, que será realizada entre os dias

12 e 13 de novembro.

No dia 30 de julho, o CR. do Flamengo mostrou força nos tatames ao

conquistar a quarta colocação geral na Terceira Etapa do Circuito de Iniciantes,

promovida pela Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro. A competição

aconteceu em Niterói/RJ e contou com a presença de 250 atletas de 23

agremiações. Com apenas 16 judocas, a equipe rubro-negra fez bela

campanha e conquistou 14 medalhas, sendo seis medalhas de ouro, três de

prata e cinco de bronze.

No mês de agosto foram realizados os Jogos Olímpicos Rio 2016. A

técnica Rosicleia Campos, mais uma vez, foi convocada para comandar a

seleção brasileira feminina de judô. Na competição, a atleta Rafaela Silva

sagrou-se campeã olímpicae a judoca Mayra Aguiar foi medalha de bronze sob

o comando da técnica rubro-negra.

No início do mês de setembro o CR. do Flamengo participou do

Campeonato Brasileiro de Judô Sub-15, que foi realizado na cidade de Lauro

de Freitas/BA. A judoca rubro-negra Kissila Santos (meio-pesado) que venceu

a primeira luta disputada foi derrotada na luta seguinte.Após a participação no

Campeonato Brasileiro da categoria, Kissila Santos permaneceu na Bahia para

o Treinamento de Campo promovido pela Confederação Brasileira de Judô. No

final do mês de setembro, Kissila Santos representou o clube rubro-negro nos

Jogos Escolares da Juventude, que aconteceram em João Pessoa/PB. A vaga

foi conquistada na Seletiva Nacional, quando a atleta sagrou-se campeã

carioca em sua categoria.
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No último final de semana de setembro (dias 24 e 25) a equipe rubro-

negra de judô participou do Campeonato Brasileiro Sênior da modalidade,

realizado no Centro Pan-americano de Judô, em Lauro Freitas/BA. Mais uma

vez os judocas rubro-negros mostraram força nos tatames e conquistaram

duas medalhas. A judoca Danieile Karla conquistou a medalha de prata na

categoria meio-médio e o atleta Gabriel Gomes da Rocha ganhou a medalha

de bronze na categoria médio.

No mês de outubro, os judocas rubro-negros embarcaram para São

Paulo para as disputas da 15a edição do Troféu Brasil Interclubes. O Clube de

Regatas do Flamengo participou da competição com oito atletas, sendo seis

homens e duas melhores. 0 Troféu Brasil Interclubes é uma das principais

competições da modalidade no pais e contou com aproximadamente 300

atletas de 75 clubes. Ainda no mês de outubro, a atleta Danieile Karla foi mais

uma vez convocada pela seleção brasileira para participar do European Judô

Open 2016, que foi realizado na cidade de Glasgow, na Escócia.

Em novembro, três membros da equipe de judô rubro-negra foram

convocados pela seleção brasileira. Desta vez, embarcaram para a disputa da

etapa de Tóquio do Grand Slam de Judô as atletas Barbara Timo e Danieile

Karla, além da treinadora Rosicleia Cardoso Campos. Posteriormente à

competição, as atletas e treinadora participaram de um treinamento de campo

internacional, visando à preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Nos

dias 05 e 06 do mesmo mês, a equipe masculina rubro-negra disputou o Grand

Prix Interclubes de Judô, no dojo do Esporte Clube Pinheiros em São

Paulo/SP. Numa competição de altíssimo nível os meninos rubro-negros

terminaram o evento na 10 colocação geral. Também em novembro foi

realizada a Seletiva Nacional das categorias de base, na cidade de Lauro de

Freitas/BA. Os atletas rubro-negros Luiz Filipi dos Santos fizeram uma bela

campanha na competição e terminaram, respectivamente, na terceira e sétima

colocações. A competição é uma das seletivas para a definição das seleções

de base que disputarão os Pan-americanos sub-18 e sub-21 e os Mundiais de

Classes.



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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No mês de janeiro/2017, os atletas rubro-negros Luiz Filipi dos Santos e

Danieile Karia foram à Osasco/SP disputar a Seletiva Tóquio 2020. Os atletas

foram convocados pela Confederação Brasileira de Judô devido aos excelentes

resultados no ano de 2016. A seietiva foi realizada visando a convocação da

seleção brasileira principal que representará o país no ano de 2017. Ainda no

mês de janeiro o judoca Luiz Fiüpi recebeu a boa notícia de estar em 2a lugar

no Ranking Nacional da categoria meio-pesado Sub-21.

No mês de março, nos dias 18 e 19, ocorreram as disputas do Aberto

Pan-americano de Santiago. O CR. do Flamengo foi representado pela atleta

Danieile Karla, que mais uma vez integrou a seleção brasileira e fez bonito,

conquistando a medalha de bronze na competição. No final de semana

seguinte, Danieile embarcou para o Peru, onde disputou o Aberto Pan-

americano de Lima e novamente conquistou a terceira colocação em uma

competição internacional. No dia 26/03, foi realizado o Torneio Abertura de

Judô, no Centro Esportivo Miécimo da Silva, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. A

delegação rubro-negra conquistou excelentes resultados, somando 20

medalhas na competição, sendo 6 medalhas de ouro, 6 de prata e 8 de bronze.

Os destaques rubro-negros foram Gabriel Gomes, Kissila Santos, Lucas Silva,

Luiz Filipi Santos, Wellington Silva e Walter Matheus Silva que sagraram-se

campeões do evento.





EXECUÇÃO FINANCEIRA

Durante a execução do projeto Flamengo Olímpico - Esporte

Terrestre Ginástica, Judô e Tênis foi elaborado e aprovado por parte do

Ministério do Esporte um remanejamento de recursos que possibilitou a

extensão do período de execução até o final do mês de abril/2017. Após a

realização deste remanejamento houve a necessidade de utilização de R$

540,00 de saldo de aplicação financeira, que foram empregados no pagamento

de taxas/inscrições da modalidade de ginástica artística. A utilização dos

recursos de aplicação financeira nas taxas e inscrições foi necessária pois

houve uma majoração no quantitativo de taxas em relação ao quantitativo

aprovado anteriormente pelo Ministério do Esporte.

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
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PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS

Pontos Positivos:

•Convocação das atletas de ginástica artística Daniele Hypolito, Jade

Barbosa, Flávia Saraiva e Rebeca Andrade para os Jogos Olímpicos Rio

2016;

•Conquista da 5a colocação (trave) da atleta Flávia Saraiva nos Jogos

Olímpicos Rio 2016;

•Convocação das atletas Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Milena Theodoro,

Thauany Araújo, Julie Kim, Rebeca Andrade para representar a seleção

brasileira em diversas etapas da Copa do Mundo de Ginástica Artística;

•Convocação da técnica Keli Kitaura para representar a seleção brasileira

em diversas etapas da Copa do Mundo de Ginástica Artística e no

Campeonato Pan-americano;
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conta corrente do Clube de Regatas do Flamengo para a conta de livre

movimentação do projeto Flamengo Olímpico - Esporte Terrestre Ginástica,

Judô e Tênis (Banco do Brasil - Ag. 0598-3 - C/c: 42887-6).

Após o término dos pagamentos e realização de restituições de valores

pagos indevidamente foi realizado o resgate da aplicação financeira vinculada

a conta de livre movimentação (BB 42887-6). Posteriormente, foi emitida e

paga uma Guia de Recolhimento da União/GRU com os recursos

remanescentes da conta 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 eficiência e zelo pela utilização dos recursos públicos oriundos

da Lei de Incentivo ao Esporte Federal/ME.
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•Convocação das ginastas Julie Kim, Milena Theodoro e Leticia Costa

para o Campeonato Pan-americano;  .

•Conquista da 3a colocação gerai pela equipe feminina no Campeonato

Brasileiro Juvenil de Ginástica Artística;

•Conquista da 2a colocação geral pela equipe feminina no Campeonato

Brasileiro Infantil de Ginástica Artística; .

•Conquista do titulo de campeã por equipes e individual geral (Rebeca

Andrade) no Campeonato Brasileiro Adulto de Ginástica Artística;

•Convocação da técnica de judô Rosicleia Campos para comandar a

equipe feminina nos Jogos Olímpicos Rio 2016;

•Convocação das atletas Barbara Timo e Danieile Karla para o

Treinamento de Campo Nacional, seletiva do Campeonato Pan-

americano de Judô;. • -.-,.

•Participação da judoca Kissila Santos nos Jogos  Escolares da

Juventude;

•Convocação da atleta Danieile Karla para integrar a seleção brasileira

nos Grand Príxs de Glasgow/Escócia e Tóquio/Japão;

•Convocação da atleta Bárbara Timo para integrar a seleção brasileira no

Grand Prix de Tóquio/Japão;

•Conquista das medalhas de bronze pela atleta Danieile Karla nos

Abertos Pan-americanos de Lima e Santiago.



ARDO CARVALHO BANDEIRA DE MELLO
Presidente do Clube de Regatas do Flamengo
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Rio de Janeiro, 23 de junho de 2017.

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

proporcionar a participação nos principais torneios e competições nacionais,

consequentemente alavancando os resultados esportivos e proporcionando o

fomento ao esporte de alto rendimento no Brasil.

CONCLUSÃO

O Projeto Flamengo Olímpico Esportes Terrestres - Ginástica, Judô

e Tênis foi realizado de maneira extremamente satisfatória, obtendo resultados

valiosos no âmbito esportivo nacional e internacional, através da participação

brilhante das equipes rubro-negras de ginástica artística a judô, 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

comprova o aprimoramento do desenvolvimento integral e consolidação da

carreira esportiva dos atletas do Clube de Regatas do Flamengo.

Dificuldade na captação de recursos para o desenvolvimento do projeto

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

total aprovado.

Pontos Negativos:
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