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RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

O projeto Flamengo Olímpico - Remo e Canoagem, protocolado sob o

número 58701.002190/2013-13, teve início no mês de janeiro de 2017, após a

assinatura do termo de compromisso entre o então 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, fisioterapeuta, massoterapeuta, preparador físico e supervisor das

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

profissionais demonstra 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 remo 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 de Regatas do Flamengo uma formação esportiva adequada, através da

realização de novas conquistas e do surgimento de novos talentos dos esportes

beneficiados pelo projeto.

INSTALAÇÕES DO CLUBE

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

vem realizando diversas benfeitorias nos espaços destinados aos treinamentos

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



Centro de Treinamento de Força, onde os atletas do CRF desenvolvem suas

habilidades motoras através de treinamentos específicos para o fortalecimento

muscular e o condicionamento cardiorrespiratório, O local foi completamente

reformado e reestruturado por meio da aquisição dos melhores e mais modernos

equipamentos e materiais destinados ao desenvolvimento das atividades

citadas. Além disso, foi construído um espaço físico destinado ao núcleo

CUIDAR - Centro Unificado de Identificação e Desenvolvimento de Atletas de

Rendimento, que tem como objetivo principal aprimorar a interdisciplinaridade

desportiva, unindo o treinamento dos atletas com trabalhos de diversas áreas

ligadas à ciência do esporte. O CUIDAR tem como metodologia padronizar e

normatizar os processos, procedimentos e protocolos desde as categorias de

base, além de avaliar, identificar e acompanhar jovens talentos com potencial

para o alto rendimento.

Um dos principais objetivos do Clube de Regatas do Flamengo é

transformar as instalações destinadas à modalidade remo nos melhores locais

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

promovendo ao longo dos últimos anos, constantes melhorias na infraestrutura

do espaço destinado à modalidade. Concomitantemente foram adquiridos novos

equipamentos e materiais esportivos, incluindo novos barcos voltados para a

prática e aprimoramento técnico dos atletas de remo do CRF.

Vale ressaltar que todas as ações desenvolvidas pelo Clube de Regatas

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

e a 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:







OBJETIVO E METAS

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

Regatas do Flamengo promoveu ao longo dos meses de execução do presente

projeto, o desenvolvimento esportivo de alto rendimento aos atletas de remo do

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

oportunidade de participar das principais competições realizadas em território

nacional. A participação nos principais campeonatos regionais e nacionais

proporcionou aos atletas uma formação esportiva de qualidade, devido à
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Os atletas e equipes do Clube de
Regatas do Flamengo apresentaram

excelentes resultados nos anos de

2017/2018, que podem ser
comprovados através do detalhamento

dos eventos participados contidos em

anexo a este relatório. Cabe ressaltar

que em anexo também seguem

reportagens e fotos comprovando a

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

obtiveram excelentes resultados em

competições regionais e nacionais. A

conquista destes resultados se deve aos

treinamentos e avaliações

desenvolvidas pelos técnicos e pela

equipe multidisciplinar (CUIDAR) ao
longo da temporada. A comprovação

dos resultados obtidos segue nos

relatórios mensais anexos, bem como

nas reportagens.

REALIZADAS

Meta 2: melhorar o ranqueamento dos atletas no

quadro da Confederação Brasileira de Remo, bem

como na respectiva Federação.

Indicador: a equipe técnica do Clube de Regatas
do Flamengo atualizará constantemente o quadro

de resultados de seus atletas/equipes e com base

nesta atualização será  possível comparar  e

afirmar a melhoria do ranqueamento de seus
atletas/equipes    nos    ranqueamentos    das

entidades máximas da modalidade.

Meta  1:  proporcionar  melhores  resultados

esportivos aos atletas beneficiados do Clube de

Regatas do Flamengo.

Indicador:   em acordo  com os  relatórios

elaborados  pela equipe técnica  e  critérios
utilizados   pelas   principais   entidades   da
modalidade poderemos aferir a melhora destes
atletas nas diversas competições em que os

mesmos atuarão

PREVISTAS
METAS QUALITATIVAS

vivência e experiência adquiridas ao longo destas competições. O

desenvolvimento das carreiras esportivas destes atletas só é possível devido à

manutenção das equipes e dos profissionais envolvidos, além do custeio das

demais despesas, como o auxílio de bolsa atleta.

Vale ressaltar que as metas quantitativas e qualitativas foram plenamente

alcançadas, como se pode perceber através do detalhamento dos eventos

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

Clube de Regatas do Flamengo obteve diversas conquistas em território

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

torneios do país. Além disso, diversos atletas do CRF foram convocados pelas

seleções estaduais e brasileiras, participando e conquistando resultados

expressivos em diversos campeonatos.



Ao longo dos anos de 2017/2018 o

Clube de Regatas do Flamengo
consagrou-se campeão em várias provas

das Regatas dos Campeonatos Estaduais

da modalidade. A comprovação dos

resultados segue em anexo, nos

relatórios e reportagens.

Ao longo do presente projeto foram

convocados para as seleções brasileiras

de base e principal mais de dez atletas

da modalidade beneficiada pelo
presente projeto. A comprovação das

convocações segue em anexo, nos

relatórios de atividades e reportagens.

As equipes das modalidades
beneficiadas pelo presente projeto

tiveram um desempenho extremamente

satisfatório ao logo da execução do
projeto, colocando-se entre os cinco

primeiros colocados em todas as

competições participadas. A
comprovação dos resultados obtidos

segue nos relatórios mensais de

atividade, bem como nas reportagens e

fotos anexas a este relatório.

REALIZADAS

Meta 3: ter pelo menos dois atletas do remo

campeões em competições estaduais

Indicador:  resultados oficiais das competições
estaduais

Meta 2: ter pelo menos um atleta de remo

convocado para as seleções nacionais

Indicador: convocação das seleções nacionais

Meta 1: as equipes de remo do Clube de Regatas

do Flamengo deverão alcançar  no mínimo a

posição número 5 nas competições em que

participarem.

Indicador: por meio dos relatórios das diversas

competições realizadas pelas principais entidades
promotoras da modalidade de remo

PREVISTAS
METAS QUANTITATIVAS

0 presente projeto não só promoveu a

permanência dos atletas das

modalidades beneficiadas, como

promoveu o aumento deste

quantitativo. Como forma de

comprovação encaminhamos a lista de

beneficiários do projeto (124 atletas),
que pode ser comparada à lista de

encaminhada na prestação de contas

parcial do projeto.

melhoria do desempenho esportivo dos

atletas rubro-negros.

Meta 3: Estimular a permanência dos atletas

atendidos pelo projeto no Estado do Rio de
Janeiro

Indicador: Cumprimento do plano de trabalho

apresentado, oferecendo uma melhor estrutura

para o desenvolvimento da prática esportiva.



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:

As ações desenvolvidas pelas modalidades bem como os campeonatos

participados seguem em anexo a este Relatório de Cumprimento de Objeto.





EXECUÇÃO FINANCEIRA

Ao longo da execução do presente projeto ocorreram alguns erros de

pagamento que foram posteriormente sanados. A devolução dos valores pagos

indevidamente foi efetuada através de transferências bancárias da conta

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

do projeto Flamengo Olímpico - Remo e Canoagem (Banco do Brasil - Ag.

0598-3 - C/c: 43991 -6). Além disso, foram feitos alguns depósitos indevidos na

conta de livre movimentação por parte do CRF, que foram reembolsados

posteriormente. Todos os pagamentos equivocados e devoluções constam na

planilha de pagamentos anexas a este relatório.

Devido à exigência da Receita Federal quanto ao pagamento de

impostos/encargos referentes ao INSS (GPS) e ao FGTS (GRF) serem feitos em

uma guia única a partir do ano de 2018, não foram emitidas guias exclusivas

contendo apenas os funcionários do projeto. Como o CRF possui

aproximadamente 700 funcionários e apenas uma parcela destes faz parte do

presente projeto, as guias de impostos supracitados foram pagas com recursos

próprios do CRF. Vale frisar que o então Ministério do Esporte autorizou o

reembolso dos valores pertinentes aos impostos (FGTS e INSS), por meio do

Ofício n 395/2018/CGDPE/EXC/CGDPE/DIFE/SECEX-ME - SEI, que vinham

sendo pagos com recursos próprios do CRF. Como forma de comprovação

encaminhamos o referido ofício em anexo em conjunto com a memória de

cálculo dos impostos de cada funcionário pago por este projeto.

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.



PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS

Pontos Positivos:

•Aproveitamento das estruturas do clube para o treinamento dos atletas

rubro-negros de alto rendimento, visando à preparação e convocação

para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020;

•Convocação de diversos atletas das modalidades beneficiadas para as

seleções brasileiras principal e de base;

•Participação e conquista de resultados extremamente satisfatórios nos

principais  campeonatos  estaduais  e  brasileiros  da  modalidade

beneficiada;

•Manutenção do corpo técnico e multidisciplinar destinado às modalidades

do projeto devido aos recursos oriundos da Lei de Incentivo Federal;

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.

CONCLUSÃO

O Projeto Flamengo Olímpico - Remo e Canoagem foi realizado de

maneira extremamente satisfatória, obtendo resultados valiosos no âmbito

esportivo nacional e internacional, através da participação brilhante das equipes

rubro-negras de remo, nas principais competições ao redor do Brasil e do mundo.

Vale ressaltar que os objetivos e metas traçados no plano de trabalho estão

sendo foram cumpridos, o que comprova o aprimoramento do desenvolvimento

integral e consolidação da carreira esportiva dos atletas do Clube de Regatas do

Flamengo.



v
LUIZ RODOLFO LANDIM MACHADO

Presidente do Clube de Regatas do Flamengo

Rio de Janeiro, 20 de março de 2018.

Desta forma, ressaltamos que através dos recursos captados por

intermédio da Lei de Incentivo Federal/Ministério do Esporte, o Clube de Regatas

do Flamengo proporcionou aos atletas rubro-negros uma estrutura de qualidade,

através da oferta de treinamentos e condições adequadas, além de 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.


