
Este ano de 2017 já iniciamos com mais um im-
portante apoio e chancela, a FAP representada 
pelo Presidente Marcelo Biazoli reconhecendo 
as ações desenvolvidas pelo Projeto Nadando na 
Frente.

Os gestores públicos atualmente buscam novas 
estratégias para solucionar os problemas da vul-
nerabilidade social, e estão encontrando como 
melhor sucesso o apoio em  Projetos Sociais, onde 
além de receberem parceiros da área privada, re-
cebem também a contribuição da sociedade.

Sob o comando técnico da Professora Zelma 
que diariamente passa para as crianças todo o en-
sinamento da natação , ordem,disciplina e opor-
tunidade de estar na prática esportiva, temos al-
cançados valorosos resultados deste trabalho.

Estudos já elaborados comprovam que apenas 
a educação passada em sala de aula, não ensina 
crianças e jovens a se tornarem “grandes” cida-
dãos, além de ocupar apenas uma parte do tempo 
destes, deixando-os ociosos grande parte do seu 
tempo, e é neste ponto que o Projeto Nadando 
na Frente complementam em conjunto com as 
escolas o desempenho destes seres. Através do 
conceito dado pela Organização das Nações Uni-
das, onde é definido Projeto como um empreen-
dimento planejado que consiste num conjunto de 
atividades inter-relacionadas e coordenas, com o 
fim de alcançar objetivos específicos dentro dos 
limites propostos e isso o Programa vem conse-
guindo atingir a cada ano.
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A grande importância deste projeto em Orlândia 
para a gestão pública é que fica  bem mais fácil 
de ser gerido, pois é atrativo para a cooperação 
entre a área pública, privada e a sociedade. Hoje 
em dia, as empresas buscam desenvolver proje-
tos para cumprir sua função social e promover seu 
marketing pessoal, contribuindo para um menor 
gasto público, através de um escambo de favores 
nas cidades aonde atuam.

Portanto, deixamos a idéia aos atuais  gestores 
públicos e  empresários da cidade de Orlândia 
, para que continuem o  fundamental apoio, ao 
Projeto Nadando na Frente e assim  estarão opor-
tunizando a crianças e jovens as possibilidade de 
melhor desenvolverem sua capacidade educacio-
nal, social e esportiva. Claramente falando, dar 
oportunidades iguais a quem a sociedade deu ca-
minhos diferentes.


