RELATÓRIO DE GESTÃO ESPORTIVA
2019

MENSAGEM DO PRESIDENTE
Em nome da Sociedade Thalia, com muita satisfação, apresento nosso
Relatório de Gestão Esportiva. São as atividades desenvolvidas pelo nosso
clube, tudo aquilo que propomos fazer para que a Sociedade Thalia possa
melhorar cada dia mais. Quero, em nome da nossa equipe, agradecer
imensamente o apoio destinado ao clube ao longo do ano. Muito obrigado a
todos que de uma forma ou outra se desdobraram para fazer um clube
melhor. Você, associado, é nosso maior patrimônio. É por sua causa que se
mantêm uma aposta no futuro.
INTRODUÇÃO
O presente relatório se propõe a apresentar as ações realizadas pela equipe
de esportes da Sociedade Thalia. Todas as atividades são reflexo das
expectativas do projeto esportivo desenvolvido, pelo qual as expectativas
são criadas e, quando olhadas em profundidade, carregam junto consigo
uma mensagem de vitória, sabendo que grande parte dos objetivos foram
alcançados.
EIXOS ESPORTIVOS
A Sociedade Thalia, no seu quadro esportivo trabalha em 2 eixos
esportivos:
1. Eixo Recreativo:
Onde as modalidades desenvolvidas neste eixo são destinadas a
prática esportiva não competitiva, voltado ao lazer e qualidade de vida do
associado.

# Natação
# Hidroginástica
# Hidrobike
# Tênis de Campo
# Futebol
# Artes Marciais ( Judo e Karatê )
# Vôlei de Praia
# Academia
# Futsal
# Bolão
# Sinuca
# Skate
2. EIXO COMPETITIVO:
As modalidades desenvolvidas neste eixo, buscam o rendimento e a competição. Elas em
parceria com Projetos Federais como os do CBC, buscam a formação de atletas e a
excelência esportiva. As modalidades desenvolvidas sobre este eixo são:
# Natação Paralímpica
# Tênis de Mesa
# Esgrima
# Basquetebol

NATAÇÃO PARALÍMPICA
Nossos atletas, sob orientação do Técnico Homero
Cachel, participaram das Competições mais
importantes do cenário nacional, tais como:
Copa Rio-Sul
Brasil Open
Circuito Brasil Caixa
Tendo o atleta Vinicius Guarienti, conquistado
diversas medalhas em todas as competições e
sendo convocado para a Seleção Brasileira.

TÊNIS DE MESA
Os atletas comandados pela Técnica Kesya Vidal,
tiveram um ano muito bom para o Tênis de Mesa
da Sociedade Thalia, disputando as competições
estaduais, nosso clube alcançou o 6º Lugar Geral
do Paraná e teve diversos destaques individuais,
tais como Hoon Shin – Campeão Juvenil e
William Hoi – Vice Campeão Juventude
Masdculino e Ana Paula Zulin - Vice Campeão na
mesma categoria.

ESGRIMA
E Esgrima Thaliana sob a responsabilidade do
Técnico Giocondo Cabral vem mantendo o bom
desempenho dos últimos anos. Em 2019,
conquistamos o Vice Campeonato Estadual Geral
e tivemos diversos destaques individuais, tais
como : Roberto Soricce e Helena Juhler ambos
com a medalha de Bronze no Brasileiro
Inteclubes. E nas comeptições estaduais o título na
Espada Juvenil de Vinicius Tarta e Bronze de
Valkiria Schnen no Florete Cadete.

BASQUETEBOL

O Basquete tem sido a menina dos olhos do Clube e correspondendo as expectativas
em 2019 teve um ano dourado. Foram várias conquistas no cenário estadual e diversas
participações com destaque nas competições nacionais, além dos diversos atletas
convocados para as Seleções Estaduais e o destaque para Fernanda Cunha, convocada para
Seleção Brasileira Sub 14.
Os principais resultados foram:
Brasileiro Interclubes Sub 15 Feminino - Bronze
Brasileiro Interclubes Sub 12 Feminino - Prata
Brasileiro Interclubes Sub 14 Feminino - Prata
Brasileiro Interclubes Sub 18 Feminino - Prata
Campeão Estadual Sub 14 Masculino
Campeão Estadual Sub 15 Feminino

