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O presente relatório possui o objetivo de resumir qualitativamente e quantitativamente os
programas realizados pelo Instituto Icaro em 2018. Ano em que o Instituto Icaro obteve
grandes conquistas em diversas áreas.
Tendo como seu carro chefe o esporte Tênis de Campo, foram beneficiadas crianças e
adolescentes com o tênis social, tênis escolar, tênis de alto rendimento, xadrez, inglês e
atividades culturais.
Nas próximas páginas será detalhada cada ação do Instituto Icaro em benefício de crianças
e adolescentes.

TÊNIS ALTO RENDIMENTO
Em 2018, 30 atletas participaram dos treinamentos de alto rendimento do Instituto Icaro.
Estes atletas são selecionados dos outros projetos do Instituto Icaro (tênis escolar, tênis social,
tênis regionais da SMELJ).
Os atletas treinam diariamente durante 3 horas, sendo duas horas de quadra com
treinadores especializados com o objetivo de desenvolver fundamentos técnicos dos golpes e
a tática para os jogos. Além disto, ainda possuem 1 hora com o preparador físico do Instituto
Icaro.
O alto volume de treinamento e dedicação, foram recompensados com ótimos resultados
em torneios municipais, estaduais, nacionais e Sul-americanos. Nossos jovens tiveram a
oportunidade de disputar e conseguir ótimos resultados em torneios como Banana Bowl, Copa
Gerdau, Circuito Nacional Correios além das seis etapas do Circuito Sul Brasileiro.
Ao total, somando todas as categorias o Instituto Icaro conquistou 60 títulos e 46 vice
campeonatos.
E no ranking nacional da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), terminamos o ano com vários
bem classificados de suas categorias, segue abaixo:
Matheus Lima – 25º lugar – categoria 14 anos.
Márcio Eduardo – 27º lugar – categoria 16 anos
Adriell Italo – 19º lugar – categoria 16 anos
Lucas Amorim de Lima – 19º lugar – categoria 18 anos
Maria Luisa Bloot – 2º lugar – categoria 14 anos

Dentre todas as conquistas em 2018 duas delas se destacam:
1º - O Instituto Icaro foi o campeão geral do Campeonato Brasileiro Interclubes;
2º - Nossa atleta Maria Bloot foi convocada para defender a seleção brasileira no campeonato
Sul-americano (14 anos).
Segue abaixo duas matérias da FPT relatando sobre estas importantes conquistas:
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O Instituto Ícaro Duda Marcolin ficou em primeiro e o Clube Curitibano, também da capital,
terminou na segunda colocação
O Instituto Ícaro Duda Marcolin, de Curitiba, foi o campeão geral e o Clube Curitibano, também
da capital paranaense, ficou com o vice-campeonato. “A União e entrega dos tenistas, pais,
treinadores e demais colaboradores do Icaro/DM/Guga Curitiba foi a nossa força e a
magnitude dessa conquista pode ser pautada pelo nível das demais equipes oriundas dos
maiores clubes do Brasil. O nível das competições estaduais coloca o Paraná
no mais alto nível brasileiro, daí a dobradinha paranaense com o Clube Curitibano deixando
gaúchos, catarinenses, paulistas, mineiros e clubes dos demais estados para trás. Parabéns
também para a FPT”, disse Duda.
O Campeonato Brasileiro Interclubes é promovido pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT),
em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). Todos os tenistas infantojuvenis filiados
a clubes vinculados ao CBC viajam com passagens aéreas e hospedagens custeadas pelo
Comitê.
Para ver a matéria completa acesse: https://fpt.com.br/Noticias/Info/2544/brasileirointerclubes-iidm-celebra-titulo-de-campeao-geral-no-brasileiro-de-clubes
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Atletas paranaenses foram convocados para integrar a equipe brasileira que disputa o torneio
no Equador
Estão definidos os atletas que representarão o Time Correios Brasil no Sul-Americano 14 anos
em Guayaquil, no Equador, entre 14 e 20 de maio, competição que classifica as três melhores
equipes para o Mundial da categoria - o ITF World Junior Tennis Finals -, que ocorre em
Prostejov, na República Tcheca, de 6 a 11 de agosto.
No masculino, os gaúchos Gustavo Tedesco e Germano Setti e o paranaense Murilo Burkhardt
foram os convocados e terão o experiente Eduardo Gordilho como capitão. No feminino,
foram chamadas as paulistas Aline Midori e Ana Candiotto e a paranaense Maria Luisa Bloot,
que serão comandadas pelo técnico Santos Dumont, que passa a integrar o corpo técnico do
Time Correios Brasil em 2018.
Os tenistas foram convocados de acordo com o regulamento do Infantojuvenil da
Confederação Brasileira de Tênis. As duas primeiras vagas são conforme ranking (Cosat e CBT)
e o terceiro atleta é uma indicação técnica do Comitê de Treinadores da CBT.
Para ver a matéria completa acesse: https://fpt.com.br/Noticias/Info/2573/convocacaoburckhardt-e-bloot-convocados-para-o-sulamericano-14-anos

TÊNIS SOCIAL

O objetivo principal é promover a educação complementar da criança e do adolescente,
com ênfase no aspecto formativo, difundindo os valores inerentes da prática esportiva, tendo
como principal meio o tênis de campo, com ênfase no aspecto educativo.
O Instituto Icaro mantém o atendimento a 150 crianças e adolescentes dentro de suas
instalações. Estes jovens treinam duas vezes por semana durante 1 hora por dia. Além das
aulas, participam de torneios internos, festivais, passeios culturais e xadrez.
Para participar do projeto é feito uma seleção que visa identificar alunos que preencham
os seguintes requisitos: situação de dificuldade socioeconômica e famílias que aceitem se
comprometer com o projeto, onde é obrigatório o compromisso com assiduidade e
pontualidade, além da participação de pais ou responsáveis em reuniões de pais. O projeto é
oferecido gratuitamente. Esta contra-partida é exigida para que a família da criança valorize,
compreenda e se envolva nas atividades do projeto, buscando seu próprio desenvolvimento.

TÊNIS NO INTERIOR
Graças ao Programa Nota Paraná do governo do Estado do Paraná foi possível realizar um
sonho antigo de ampliar as atividades para o interior do estado. Com isso as aulas de tênis

passaram a acontecer em Bandeirantes, Jacarezinho. Atendendo um total de 137 crianças
distribuídas da seguinte forma:
- Bandeirantes: 55 crianças
- Jacarezinho: 82 crianças

ATIVIDADES CULTURAIS
Em parceria com a prefeitura de Curitiba, foi proporcionado ao Instituto Icaro passeios
culturais.

Estes passeios foram muito enriquecedores para o desenvolvimento social e cultural, uma
vez que a maioria das crianças atendidas não possuem a oportunidade de realizar tais passeios
devido a baixa renda dificuldade da família em realizar estas ações.

XADREZ
O Xadrez foi implantado em março de 2016, foi contratada a professora Simone Cristo
que possui ampla experiência na modalidade. Foram convidadas as crianças do rendimento e

do tênis social para fazer aulas. O objetivo foi de oportunizar mais uma opção de diversão além
de trabalhar a parte cognitiva através do jogo.
No ano de 2018 tivemos os primeiros resultados no xadrez, os alunos Gustavo (15 anos) e
Arthur (10 anos) participaram do participaram do IX Torneio de Xadrez Marista Anjo da
Guarda, em Curitiba, e trouxeram um grande resultado para o Instituto Icaro. Gustavo foi
campeão da categoria ensino médio e Arthur ficou com o vice do sexto ano.

TÊNIS PARA CADEIRANTES
Em 2018 o Instituto Icaro começou a oferecer também aulas de tênis para cadeirantes, os
treinamentos acontecem 3 vezes por semana.
Após tanto trabalho duro eles agora estão disputando alguns torneios da modalidade.

O ano de 2018 foi excelente para o Instituto Icaro, com trabalho e dedicação foi possível
manter nossas ações nas cidades de Jacarezinho e Bandeirantes, além de iniciar os trabalhos
com os cadeirantes.
Em relação a números, o total de beneficiários atingiu recorde. Dentro do Instituto foram
beneficiados 185 atletas com tênis, xadrez, inglês, festivais, torneios e passeios culturais. Nas
escolas municipais 280 alunos tiveram atividades de tênis no contra turno escolar, atendidos
diretamente pelos professores do Instituto Icaro. Nas regionais da SMELJ 500 crianças e
cadeirantes tiveram aulas de tênis frequentemente. Além do interior do Estado do Paraná

aonde o Instituto Icaro ministrou aulas de tênis periodicamente para 137 crianças
(Jacarezinho, Bandeirantes).
Somando todos estes números conquistamos a marca de 1.102 crianças, adolescentes e
cadeirantes beneficiados diretamente pelo Instituto Icaro.
Nossa equipe de alto rendimento teve ótimos resultados como o título de campeão
brasileiro de clubes, a convocação de uma de nossas atletas para defender a seleção brasileira
de tênis (14 anos).
Para 2019 as metas são de manter a qualidade do atendimento, melhorar a estrutura das
instalações com a implementação de um playground e sala de jogos além de aumentar o
número de beneficiados, proporcionando por meio do esporte, cultura e lazer a formação de
cidadãos.
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