APOIAMOS O
NADANDO NA FRENTE

E MUITOS OUTROS PROJETOS.
PORQUE JUNTOS PODEMOS MUDAR O MUNDO.
Somos uma empresa preocupada com a o desenvolvimento social, apoiamos a
prática de esportes e sonhamos com um mundo mais justo. É por isso que participamos de leis de incentivo e colaboramos com entidades como o Nadando na Frente.

COM VOCÊ NOS
MELHORES MOMENTOS

//Perfil do projeto

PERFIL DA
ORGANIZAÇÃO
O Instituto de Esportes é uma instituição não governamental que desenvolve ações integradas de
fomento à prática esportiva. Nossos programas são gratuitos para as famílias, com estrutura especial
oferecida a crianças em condições de vulnerabilidade social, devidamente identificadas por meio
de triagens socioeconômicas realizadas por nossas equipes. Cadastrado no Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), é uma entidade de utilidade pública municipal pela Lei
nº 11.420. Cadastro de Entidades Sociais
nº 3016/20120.
Hoje somos mencionados pela qualidade dos serviços prestados, desenvolvidos em parceria com o
governo e a sociedade.

MISSÃO
Assegurar condições adequadas à melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes carentes,
contribuindo para aumentar o número de cidadãos conscientes de si e do outro, motivando a
construção do conhecimento e a criação de novas oportunidades, tendo como finalidade o esporte e
o desenvolvimento social.

VISÃO
Ser reconhecida pela excelência, liderança e inovação, na geração de oportunidades para crianças e
adolescentes.a

VALORES
- Vontade;
- Conhecimento;
- Excelência;
- Mobilização.

FORTALECENDO PARCEIROS E
CRIANDO UM NOVO FUTURO
PARA AS CRIANÇAS
A relação professor-aluno é fundamental no processo de aprendizagem, pois dinamiza e dá
sentido ao processo educativo.
Essa relação deve se basear na confiança, na afetividade e no respeito, cabendo ao professor
orientar quanto ao crescimento interno do aluno, isto é, fortalecer-lhe as bases morais e críticas,
não deixando sua atenção voltada apenas ao conteúdo a ser transmitido.

CARINHO
As crianças precisam ser tratadas e conduzidas pelo carinho para que elas se identifiquem com
o professor e se aproximem cada vez mais das ações propostas em cada aula.

AFETIVIDADE
O professor torna-se fundamental para a aprendizagem dos alunos, sendo a afetividade um
dos elementos que influenciam esse processo. A afetividade é um conjunto de fenômenos
psíquicos que se manifestam sob a forma de emoções.
A afetividade influencia, portanto, o processo de aprendizagem, facilitando-a. Desse modo,
nos momentos informais, os alunos aproximam-se do professor, trocando ideias e experiências,
expressando opiniões e criando situações a serem utilizadas nas aulas. Ela é, na verdade, o
elemento que mais influencia na formação do caráter humano.
Por isso, é importante que, na relação entre professor e aluno, sejam levados em consideração
tanto os aspectos cognitivos quanto os aspectos afetivos de tal relação. Normalmente,
atitudes inadequadas, como gritos, atitudes ríspidas, grosserias, palavrões, empurrões, podem
revelar problemas relacionados à autoestima. Assim, se o professor não tiver sensibilidade para
perceber esse problema e disponibilidade para ajudar o aluno com tal dificuldade, ele poderá
sentir-se não merecedor de estima e de consideração.
Nesse sentido, o fato de o professor ser, muitas vezes, incapaz de conhecer a dinâmica do
comportamento humano faz com que ele interprete de maneira equivocada o comportamento
dos alunos. Esses comportamentos internos (emoções, sentimentos, valores, pensamentos) e
de movimento acabam sendo observados e confundidos como indisciplina. Essas situações
provocam nos alunos as emoções de medo, tristeza, mágoa, raiva e insegurança. Desse modo,
os professores são a melhor fonte de ajuda aos alunos que enfrentam problemas emocionais.
O relacionamento baseado na afetividade torna-se, então, um elo produtivo, alicerçando
professores e alunos na construção do conhecimento e tornando a relação menos conflitante,
permitindo o conhecimento entre as partes envolvidas, favorecendo o conhecimento e a
descoberta como seres humanos e, assim, propiciando o crescimento mútuo.
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COMPREENSÃO
O professor, ao lidar com a criança, deve se esforçar para compreender as situações familiares
envolvidas, entre outras dificuldades, levando em consideração o fato de que se trata de
crianças social e economicamente menos favorecidas. Cabe ao professor aprender que, para
exercer sua real função, é necessário combinar autoridade, respeito e afetividade; isto é, ainda
que o professor necessite atender um aluno em particular, a ação estará direcionada à atividade
de todos os alunos, em torno dos mesmos objetivos e do conteúdo da aula.

APOIO
Um bom relacionamento entre professor e aluno necessita de trabalho construtivo de diálogo
e parceria, para que o processo de ensino e aprendizagem se torne possível e satisfatório.
Incentivo
Incentivar as crianças ao esporte trará, certamente, muitos benefícios à vida delas. Além dos
aspectos fisiológicos e motores, o esporte tem a competência de ensinar a criança a lidar e
relacionar-se com companheiros e adversários, a desenvolver valores de cooperação e respeito
às diferenças, a conviver com conquistas e frustrações, conhecendo limites e potencialidades.

ATENÇÃO
Toda criança precisa de atenção especial para se desenvolver em plenitude.

DIÁLOGO
A comunicação, ou diálogo, é o processo pelo qual uma pessoa emite uma mensagem a outra.
O emissário codifica os pensamentos em uma mensagem, e a mensagem, geralmente baseada
em palavras, é canalizada ao receptor. O receptor decodifica a mensagem, pensa sobre ela e
responde internamente. Para que a comunicação seja eficaz, a mensagem deve ser interpretada.
A capacidade de ouvir, portanto, é fundamental para que o processo de comunicação flua.
Nesse contexto, o diálogo torna-se uma condicionante indispensável para uma boa interação
entre professor e aluno.

ENVOLVIMENTO
Procure envolver-se nas aulas buscando sempre o progresso da criança. Elogie-a a cada
exercício, a cada movimento, a cada mergulho, flutuação, braçada, respiração. Assim, ela
sempre estará na expectativa do retorno desses momentos.

“É muito importante apoiar o
trabalho e o atendimento realizados
pelo Projeto Nadando na Frente,
pois o país precisa de programas
como este para ampliar as chances
e oportunidades destas crianças a
fim de que pratiquem o esporte.”
Fernando Scherer

www.nadandonafrente.org.br
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BONS MOTIVOS PARA
O USO E DIVULGAÇÃO DO SELO
TODA EMPRESA TEM BONS
MOTIVOS PARA APOIAR ESSE
PROJETO.
1) Fortalecimento da marca e da imagem da
organização;
2) Diferenciação perante os concorrentes;
3) Geração de mídia espontânea;
4) Fidelização de clientes;
5) Atração de investidores.
EMPRESAS PARTICIPANTES
• As empresas participantes do Projeto Nadando na
Frente serão diferenciadas com os seguintes itens:
• Receberão um selo social que as identifica como
empresa participante do projeto e poderão usá-lo
em seus serviços e produtos;
• As crianças apoiadas serão uniformizadas com o
logotipo da empresa (acima de 20 crianças);
• Receberão um relatório das atividades realizadas
pelo Instituto de Esportes;
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• Inclusão do logo da empresa no site do Projeto
Nadando na Frente
• Oportunidade de realização de toda e qualquer
ação de marketing no dia do evento, para divulgar
e promover seus serviços e produtos.
SELO SOCIAL
A
responsabilidade
social
está,
portanto,
intimamente ligada à imagem que as empresas
desejam ter no mercado. Desse modo, apoiando
o projeto social Nadando na Frente, a empresa
integrará um seleto e valioso grupo de empresas
preocupadas com a atual situação social da
comunidade onde atuam.

EQUIPE DE NATAÇÃO

UNAERP E O NADANDO
NA FRENTE
A parceria firmada com a equipe de natação da Unaerp já possibilita aos integrantes que mais se
destacarem no projeto o ingresso na equipe ribeirão-pretana, representada pela Universidade.
Por meio da parceria com a Unaerp, o projeto viabiliza um ciclo completo de formação de novos
atletas, considerando-se a iniciação à natação, o aperfeiçoamento durante os treinos e o ingresso em
uma equipe de alto rendimento.
“Nossa ideia é formar campeões para a vida, não só pelo treinamento, alto rendimento e conquistas
relacionadas ao esporte, mas também com outros pilares, como o desenvolvimento pessoal, através de
valores intrínsecos ao esporte como a disciplina e normatização, e a formação acadêmica e profissional”.

Coach Francisco Menez
“É gratificante fazer parte deste projeto, UNAERP/Secretaria de Esportes -Formando Campeões para
a Vida, que é referência nacional, inspirador e modelo a ser seguido por todo o Brasil, pois é social,
contempla o aumento de nadadores, por meio das parcerias como a do projeto Nadando na Frente, e
pela concessão das bolsas de estudos (modelo americano) e bolsa atleta, fomentando o crescimento
e desenvolvimento da natação no Brasil”,

Coordenador Arthur Rizzi

www.nadandonafrente.org.br
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LANÇAMENTO DO
POLO NADANDO NA
FRENTE EM MARINGÁ,
PARANÁ
O dia 9 de dezembro ficará marcado na memória de Maringá, primeira cidade paranaense
a desenvolver o Projeto Nadando na Frente, com o apoio da Prefeitura. Inaugurado em um
clima de muita alegria no Centro da Juventude, o polo apresenta infraestrutura adequada
para atender as crianças menos favorecidas da região.
Essa iniciativa veio do Instituto de Esportes por meio do coordenador do Paraná-PR Thiago
Torres do Nascimento, do prefeito de Maringá Ulisses Maia, do Secretário de Esportes Walmir
Fassina, do vereador Flavio Montovani, da Apan Maringá por meio da presidente Rachel Bazan,
da Federação Paranaense de Desportos Aquáticos, da professora de natação do Centro da
Juventude Ana Feltrim e de Paulo Lima e Mohamed do conselho da ACIM. A madrinha do
projeto em Maringá foi a apresentadora do Programa da Ju, Juliana Rocha. Também foram
importantes nesta implementação os empresários do município que se identificaram com o
modelo do projeto e deram total apoio a ele.
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As empresas participantes nesta primeira etapa foram: Auto Escola Cerro Azul, Clear Pool Limpeza,
Dr. Shape, Montago Construtora, Revest Acabamentos, Fratelli House, WW Investimentos, CVC
Maringá, Gela Boca, Rosa e Esperança Ltda, BB Administradora, Talk Assessoria Comercial, LA
Comunicações, Andréa Catia (psicóloga), Sicoob Maringá e Wizard.
O prefeito municipal Ulisses Maia declarou total apoio ao programa e acenou para a possibilidade de
estendê-lo a outras piscinas públicas, reconhecendo a importância do esporte na vida das crianças.
Ressaltou, ainda, a qualidade dos materiais que elas receberão gratuitamente, como óculos, sungas,
toucas, maiôs, camisetas e equipamentos para apoio na aprendizagem.
A intenção é levar o Projeto Nadando na Frente a outras cidades do Paraná que apresentem uma
estrutura semelhante, ampliando ainda mais as oportunidades.

PROJETO NADANDO NA
FRENTE CHEGA À ÁFRICA
O Projeto Nadando na Frente chega a Duala, cidade africana, passando a atender 20 crianças
em extrema situação de carência. Gabriel Patrice Boum é o responsável pela natação em Duala
e espera oferecer a ajuda necessária para que essas crianças deem as primeiras abraçadas
rumo a um futuro promissor.
Duala (na grafia francesa Douala) é a maior cidade de Camarões e um porto no Golfo da Guiné.
É a capital da província de Littoral e do departamento de Wouri. Localizada na parte oeste
do país, às margens do golfo da Guiné, no oceano Atlântico, exatamente na desembocadura
do rio Wouri, a cidade se estende ao longo de ambas as margens do rio, que são unidas pela
ponte Bonaberi.
Duala é também a capital econômica de Camarões. Principal porto do país, é servida pelo
Aeroporto Internacional de Duala, além de ser ponto terminal de duas linhas ferroviárias
que se prolongam para o interior, ligando-a à capital do país, Yaoundé, e a outras capitais
departamentais (Ngaoundéré, Kumba e Nkongsamba).
E agora esta cidade africana abraça também o Projeto Nadando na Frente, provando que a
natação ultrapassa piscinas e fronteiras quando o troféu é o futuro das crianças, não importa
o continente!
www.nadandonafrente.org.br
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PIRASSUNUNGA-SP JÁ SE
ENCAMINHA PARA UMA
NOVA ESTRUTURA
O acompanhamento dos investimentos sociais no Projeto Nadando na Frente permite aferir
a evolução dos compromissos sociais das empresas de Pirassununga-SP participantes e do
Instituto de Esportes.
Os resultados não se limitam a observar o comportamento dos recursos investidos. Eles
buscam extrair a percepção dos gestores dos distintos programas executados pelas empresas,
com respeito à qualidade das aplicações.
Hoje concluímos que as empresas são parceiras de fundamental importância para que sejam
propostas sugestões a novos avanços.
O alcance do Projeto Nadando na Frente em Pirassununga depende do empenho de todos
aqueles envolvidos em sua execução: coordenador e professor e apoiadores.

BENEFÍCIOS DAS COMPETIÇÕES PARA O
DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS.
Recentemente, 12 crianças do Projeto Nadando na Frente do polo Pirassununga participaram
do festival realizado na Sociedade Recreativa e de Esportes de Ribeirão Preto.
Competições desse tipo são sempre uma excelente oportunidade para se refletir não apenas
sobre as vitórias, mas também sobre o papel das derrotas no aprendizado das crianças.
Incentivá-las a competir e, assim, permitir que experimentem derrotas de vez em quando é
essencial para que tenham um desenvolvimento saudável.
Portanto, é importante que pais e professores apontem a real importância das competições
– que é o fato de se ter um objetivo e de se trabalhar muito para atingi-lo. Se a criança não
for a primeira colocada, deve-se dar ênfase ao fato de que ela se empenhou ao máximo para
chegar lá – e que esse empenho conta muito. Se for uma competição recorrente – de natação,
por exemplo –, é válido destacar a evolução apresentada pela criança de uma competição para
outra.
Tudo isso ajuda a desenvolver de maneira saudável a autoestima da criança, fazendo-a perceber
em todos os cenários possíveis o verdadeiro valor de um dia repleto de superações, desafios
e conquistas.
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PROJETO NADANDO NA FRENTE
EM PIRASSUNUNGA
Idealizado pelo Instituto de Esportes, o Projeto Nadando na Frente já reúne entidades
da sociedade civil, empresários e órgãos da administração pública de Pirassununga para a
promoção de ações voltadas para o esporte, a educação, o desenvolvimento humano, a justiça
e a inclusão social. Recentemente, passamos a contar também com o apoio de mais empresas,
o que intensifica nosso compromisso por meio do atendimento de mais cem crianças, que
agora podem descobrir no esporte uma chance de largar na frente.
O Projeto Nadando na Frente pretende facilitar a criação de um ambiente em que praticantes
e entusiastas do esporte se encontrem, facilitando o acesso de todos ao mundo esportivo.
Vale ressaltar que o esporte sempre foi e continua sendo, cada vez mais, um meio sem
igual para reforçar a imagem das organizações na mente das pessoas, aumentando seu
reconhecimento na comunidade e agregando valor a marcas e produtos. Além de ser uma
interessante ferramenta de divulgação, também é uma forma de comunicação saudável por
envolver sentimentos e emoções que não se encontram facilmente em outros campos. Muitas
empresas já estão percebendo que seus clientes se tornam mais dispostos a consumir seus
produtos, ou a simpatizar com a marca, quando estão vendo ou praticando algum esporte. Por
isso, tais empresas acertam ao investir altas somas nessa área.
Desse modo, as empresas mostram que são diferentes. Graças a seu apoio ao Projeto Nadando
na Frente, crianças e adolescentes têm a oportunidade de praticar um esporte, o que será
decisivo para a educação e a inclusão desses jovens na sociedade, contribuindo para a formação
não apenas de atletas, mas de cidadãos.

www.nadandonafrente.org.br
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REVELAÇÕES
Promover o desenvolvimento das crianças e aumentar nosso impacto positivo na sociedade
são objetivos compartilhados pelo projeto que o Nadando na Frente realiza e para nossa
motivação são os nossos talentos que já foram revelados.

PEDRO HENRIQUE MOTTA,
GRANDE PROMESSA NA
NATAÇÃO NACIONAL
Outro grande campeão revelado pelo Projeto Nadando na Frente é Pedro Henrique Motta
uma grande promessa da natação nacional ,atualmente treinando com a equipe comandada
pelos treinadores Pedro Baldo e Newton Conte na equipe N1 Moura Lacerda. Ele é Campeão
brasileiro nos 200m costas,recordista nacional. No Campeonato Paulista, Sagrou-se campeão
dos 50m, 100m e 200m costas. Ele foi pré-convocado para representar o Brasil numa das
mais importantes competições mundiais, o Multinations Youth Swimming, na Grécia
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PARTICIPAÇÃO DAS
FAMÍLIAS
Tão importante quanto o papel do
professor na educação das crianças
é o papel dos pais. Afinal, são eles
que estabelecem os primeiros ciclos
de aprendizagem em casa. Por isso,
é muito importante que exista a
consciência de qual é o dever dos pais
nesse processo, e de como um projeto
social pode contribuir com isso.

Nadando na Frente vem reforçando
a ideia de que cabe aos pais ou
responsável estabelecer os primeiros
limites da criança, os “sins” e “nãos” a
serem obedecidos. Tais limites não são
papel do projeto, e sim da família.

Ao projeto cabe desenvolver nas
crianças a maturidade necessária para
pensar em alternativas aos desafios
Fazendo questão da participação e atuais e aos problemas herdados das
presença constante dos pais, de modo gerações anteriores. Para isso, é preciso
a construir os valores com a família de que família e projeto caminhem juntos,
cada criança, o Projeto Nadando na com pais e professores reconhecendo
Frente mantém nas cidades em que seus papéis na educação das crianças.
atua um grupo de pais sempre muito
presentes na aprendizagem, nas ações Assim, a cada ano, o projeto estreita
desenvolvidas e nas metas estipuladas, sua ligação não somente com a prática
o que tem gerado resultados incríveis. da natação, mas também com todas
as famílias, para que os laços resultem
Percebe-se, a cada dia, certa inversão em crianças cada vez mais envolvidas
de papéis. Desde muito cedo, as com o Projeto Nadando na Frente.
famílias confiam à escola a educação
formal dos filhos. É claro que os pais
têm consciência do próprio papel, mas
nem sempre o colocam em prática,
geralmente por falta de tempo.
Por isso, além de proporcionar às
crianças um espaço adequado de
vivência e aprendizagem, o Projeto
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ENTREGA
ENTREGA DE UNIFORMES NADANDO NA FRENTE
EM ORLÂNDIA, SÃO PAULO
Cerca de 50 crianças e adolescentes de Orlândia participantes do
Projeto Nadando na Frente receberam os materiais e uniformes
esportivos para as aulas de natação. A entrega foi realizada no
Centro de Lazer Edgar Benine, com a presença do prefeito Vado, a
secretária de Esportes de Orlândia, amigos e familiares dos alunos.
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Quem leva a natação a sério sabe: nadar transforma e produz
lembranças que duram para sempre. Seja por ajudar a desenvolver
disciplina, espírito de equipe, respeito, dedicação, seja pelas pessoas
que se conhecem e ficam para a vida, nadar sempre representa uma
grande transformação. O Projeto Nadando na Frente, que completou
13 anos em 2018, atua na cidade de Orlândia desde 2014 e atende, no
Brasil, mais de 500 crianças.

APOIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA, BREJEIRO, LABORATÓRIO
SÃO MARCOS, SINA, VISÃO, VIA AZUL, JR, JABUR, BARU COZINHA,
LUANA SUPERMERCADOS E UNIMED ALTA MOGIANA.

www.nadandonafrente.org.br
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PROJETO NADANDO NA FRENTE EM
SALESÓPOLIS, SÃO PAULO
Cidade charmosa do interior de São Paulo, Salesópolis abriga a Estação Biológica de Boraceia
e agora também abraça o Projeto Nadando na Frente.
Realizado em 26 de maio de 2018, com o apoio da escola de natação Ativa Corpo e Mente, o
lançamento do programa teve a presença de pais, alunos, apoiadores e autoridades da cidade.
Durante a solenidade de lançamento, o prefeito Vanderlon Oliveira Gomes destacou o início de
uma grandiosa transformação na educação municipal. “É com a presença dos pais na escola,
participando, se informando das atividades dos filhos, que juntos, escola e comunidade, essas
crianças vão ter uma educação, um futuro promissor”, declarou o chefe do executivo.
Para o idealizador do programa no município, o professor de natação e coordenador pedagógico
Jean Cursino, foi dada a largada para uma mudança real na educação das crianças, ressaltando
a importância do esporte para o desenvolvimento completo das crianças mais carentes.
Como parte do lançamento, todas as crianças receberam os materiais gratuitamente para
realizarem as aulas na piscina.
O projeto pretende contribuir para o acesso a uma educação complementar extracurricular
por meio das aulas gratuitas de natação.
Parceiros: Sales Imóveis / Hotel Estância Vale da Barra / Hotel Soares Camargo / RP+Hering /
Rosa Púrpura / Drogaria Cursino & Cia / Padaria e Confeitaria São Luís / Padaria e Confeitaria
São José / Supermercado Bom Dia / Canabella / Marplast / Empório Cambuci / Agroportal
/ Móveis e Eletros Fartura / Organização Prado / Lotérica Sorte Total / Idelaine Castilho /
Depósito de Bebidas São José / Escritório de Contabilidade Capela

www.nadandonafrente.org.br
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LANÇAMENTO DO PROJETO NADANDO
NA FRENTE EM FORTALEZA, CEARÁ
O PROJETO NADANDO NA FRENTE DARÁ SUAS
PRIMEIRAS BRAÇADAS EM FORTALEZA.
Em uma manhã repleta de emoções na sede do Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do
Estado do Ceará (Sinpol), no bairro Barra do Ceará, ocorreu o lançamento do programa que
levará esperança a muitas crianças por meio da natação. A equipe coordenada pelo Professor
Ulisses atenderá, inicialmente, cerca de 50 crianças em extrema situação de risco.

“O projeto só é grande porque tem pessoas grandes envolvidas em todas as
suas fases.
Um agradecimento especial ao padrinho e idealizador, o nadador olímpico Luiz Altamir, @
luizaltamir96, por abraçar um projeto tão lindo que reflete o coração que ele tem e sua base
familiar, os pais Dona Dina e Seu Alexandre.
Gratidão ao professor e amigo Ulisses, por ser um incentivador de sonhos e pessoas; desde a
faculdade você me impulsionou e hoje, junto ao @nathancriearicidade, partilho meu sonho de
ser uma empreendedora que transforma e empodera outras pessoas por meio do trabalho!
Grata a Nathan por sonharmos juntos, você me torna maior do que já sou. Gratidão a Carol,
Hans, pelo apoio, pela confiança em nosso trabalho e por estarmos aqui partilhando muitas
experiências. Grata à gestão, por estarmos engajados, alinhados e crescendo juntos e,
principalmente, gratidão às crianças. Esse projeto é para vocês.” Essas foram as palavras de
Camila Flor de Liz, da Crieatividade Gestão Esportiva.
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SÃO LUÍS É A MAIS NOVA CIDADE NO
PROJETO NADANDO NA FRENTE
A capital maranhense deu a largada no projeto que está Nadando na Frente e mudando a
vida de centenas de crianças pelo país. Desde 26 de janeiro de 2019, as aulas já acontecem
na Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA) e são ministradas por professores
voluntários, duas vezes por semana.
Em São Luís, o projeto atenderá a UEB Menino Jesus de Praga, localizada na Vila Conceição.
Foram selecionadas crianças de 7 a 10 anos com base na condição social e no rendimento
escolar.
Em seu 14o ano, o Projeto Nadando na Frente já ensinou natação a mais de 6 mil crianças e
está presente em oito cidades brasileiras, estendendo suas raias por piscinas de quatro estados
do país.
O juiz de Direito Ângelo Antonio Alencar dos Santos, presidente da AMMA, afirmou: “Agora
referência na região, o projeto terá o papel de contribuir com a formação social dos jovens e
vem para tirar muitas crianças da situação de risco. Elas vão poder aproveitar o contraturno
escolar para as aulas de natação e, por meio do projeto, vão aprender regras e vivenciar
situações diversas, o que colabora com um futuro melhor”.
O empresário e atleta maranhense Rodrigo Kalil Macedo Mansur surgiu das piscinas do
Nordeste – nadou no Clube Português do Recife e na Duvel Natação do Maranhão – e espera
retribuir tudo o que esporte lhe proporcionou. Atualmente faz parte da equipe master do MAC
Nina e há dois anos vem conquistando títulos nacionais. E suas braçadas não têm limites: na
temporada passada, Kalil sagrou-se campeão sul-americano master de natação.
Interessados em participar do projeto local devem procurar o programa pelo Instagram: @
projetonadandonafrenteslz
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IMPLEMENTE ESTE
PROJETO EM SUA
CIDADE
Você pode iniciar um novo núcleo do projeto em
sua cidade.
Entre em contato institutodeesportes@hotmail.com
Daremos a você todo o apoio necessário, inclusive a formação dos
proﬁssionais.
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Acesse nosso site e conheça ainda mais:
www.nadandonafrente.org.br

