
1º ENCONTRO DA REGIÃO AMÉRICA  

INICIO: 28 de fevereiro de 2018 TERMINO: 03 de março de 2018.  

VALOR: R$ 25.000,00 

 

Objetivo Principal: Participação do Vice-Presidente, Diretor e Psicóloga/Elegibilidade, de um encontro em Toluca, 

México, que tem como objetivo fortalecer as relações e união dos Países da América e assim continuar a trabalhar 

para o crescimento da inclusão de atletas com deficiência intelectual. Também com a intenção de dar continuidade 

ao objetivo de eventos internacionais, nutrindo a amizade, fraternidade e fortalecimento dos Países membros da 

INAS e dos Comitês Paralimpicos Nacionais. Status:  Prestação de Contas aprovada. 

Termo de Convênio: 039/2018 

PROJETO REALIZADO COM SUCESSO CONFORME FOTOS ABAIXO 

    

 
 

MEETING BRASILEIRO DE ATLETISMO  

INICIO: 20 de abril de 2018  TERMINO: 22 de abril de 2018.  

VALOR: R$ 105.000,00 

 

Objetivo Principal: O projeto Meeting de Atletismo tem como objetivo incentivar e reunir atletas dos diversos 

Estados praticantes, estimulando o intercâmbio social, a prática esportiva, a estruturação desta modalidade no país 

e a conscientização da sociedade sobre o potencial desportivo do portador de deficiência. Status: Prestação de 

Contas aprovada. 

Termo de Convênio: 081/2018 

PROJETO REALIZADO COM SUCESSO CONFORME FOTOS E LINK ABAIXO 

       

 
http://abdem.com.br/atletismo/meeting-brasileiro-de-atletismo-2018-melhores-momentos-2/ 

http://abdem.com.br/atletismo/meeting-de-atletismo-reune-diversos-estados-no-centro-de-treinamento-da-

imigrantes/ 

http://abdem.com.br/atletismo/meeting-brasileiro-de-atletismo-2018-melhores-momentos-2/
http://abdem.com.br/atletismo/meeting-de-atletismo-reune-diversos-estados-no-centro-de-treinamento-da-imigrantes/
http://abdem.com.br/atletismo/meeting-de-atletismo-reune-diversos-estados-no-centro-de-treinamento-da-imigrantes/


 

MEETING BRASILEIRO DE NATAÇÃO  

INICIO: 04 de maio de 2018  TERMINO: 06 de maio de 2018.  

 VALOR: R$ 103.000,00 

 

Objetivo Principal: Reunir os atletas dos diversos Estados praticantes da modalidade de Natação, estimulando o 

intercambio social, a prática esportiva, a estruturação desta modalidade no país e a conscientização da sociedade 

sobre o potencial desportivo do portador de deficiência. Proporcionar oportunidades para o surgimento de novos 

talentos esportivos, sem perder de vista o valor do esporte para o desenvolvimento do ser humano. Status: 

Prestação de Contas aprovada 

Termo de Convênio: 109/2018 

PROJETO REALIZADO COM SUCESSO CONFORME FOTOS E LINK ABAIXO 

      

 
http://abdem.com.br/natacao/meeting-de-natacao-2018-melhores-momentos/ 

http://abdem.com.br/natacao/meeting-natacao-abdem-divulga-resultados/ 

 

REUNIÃO PARA ASSINATURA DO MUNDIAL DA ABDEM COM O PREFEITO - RIBEIRÃO PRETO  

INICIO: 08 de maio de 2018  TERMINO: 08 de maio de 2018. 

VALOR: R$ 5.000,00 

 

Objetivo Principal: Representado pelo seu Presidente e Coordenadores, a ABDEM participou de um encontro com 

o Prefeito de Ribeirão Preto, com o objetivo fortalecer as relações e união entre as partes envolvidas e assim 

continuar a trabalhar para o crescimento da inclusão de atletas com deficiência intelectual. Também com a intenção 

de dar continuidade ao objetivo de eventos nacionais, nutrindo a amizade, fraternidade. Status: Prestação de 

Contas aprovada. 

Termo de Convênio: 110/2018 

PROJETO REALIZADO COM SUCESSO CONFORME FOTOS ABAIXO 

      

http://abdem.com.br/natacao/meeting-de-natacao-2018-melhores-momentos/
http://abdem.com.br/natacao/meeting-natacao-abdem-divulga-resultados/


 
 

 

INAS ELIGIBILITY CONFERENCE 2018 

INICIO: 18 de julho de 2018  TERMINO: 19 de julho de 2018.   

VALOR: R$ 48.440,00 

 

Objetivo Principal: A ABDEM, representando pelo Diretor e Psicóloga/Elegibilidade, estarão participando de um 

encontro no evento que acontecerá na França, Paris, esta conferencia tem como objetivo conhecer os novos 

programas de competições da INAS, atualização dos programas de elegibilidade, compreender melhor os projetos 

da INAS relacionados as novas classes e sanar dúvidas sobre o processo de elegibilidade de modo geral. Status: 

Prestação de Contas aprovada 

Termo de Convênio: 168/2018 

PROJETO REALIZADO COM SUCESSO CONFORME FOTOS ABAIXO 

      

 
 

9º CAMPEONATO MUNDIAL DE NATAÇÃO DSISO 

INICIO: 19 de julho de 2018  TERMINO: 27 de julho de 2018.   

VALOR: R$ 157.300,00 

 

Objetivo Principal: Este será o 9º Campeonato Mundial de Natação Down, organizado pela DSISO que reunirá os 

melhores atletas do mundo nessa modalidade, onde são esperados cerca de 300 atletas. A participação do Brasil 

para este evento e de suma importância, principalmente para o desenvolvimento dessas modalidades, já que existem 

poucas oportunidades de participação aos nossos atletas. Status: Prestação de Contas aprovada 

Termo de Convênio: 170/2018 

PROJETO REALIZADO COM SUCESSO CONFORME FOTOS E LINK ABAIXO 

 



           
http://abdem.com.br/natacao/mundial-do-canada-selecao-brasileira-disputa-natacao/ 

http://abdem.com.br/natacao/brasil-acumula-medalhas-no-canada/ 

 

CAMPEONATO BRASILEIRO DE ATLETISMO DOMINGOS ROSA DE SOUZA 

INICIO: 14 de setembro de 2018  TERMINO: 16 de setembro de 2018.   

VALOR: R$ 96.300,00 

 

Objetivo Principal: O campeonato tem por objetivo incentivar e reunir atletas dos diversos Estados praticantes, 

estimulando o intercâmbio social, a prática esportiva, a estruturação desta modalidade no país e a conscientização 

da sociedade sobre o potencial desportivo do portador de deficiência e servira como uma pré-seletiva para os 

eventos internacionais - “Campeonato Mundial de Atletismo e Campeonato Mundial de Meia Maratona" que 

aconteceram em Portugal no mês de outubro de 2018. Status: Prestação de Contas em análise.  

Termo de Convênio: 208/2018 

PROJETO REALIZADO COM SUCESSO CONFORME FOTOS E LINK ABAIXO 

      

 
http://abdem.com.br/atletismo/cbdi-realiza-brasileiro-de-atletismo-e-homenageia-atleta/ 

http://abdem.com.br/atletismo/brasileiro-de-atletismo-reuniu-9-estados-em-sao-paulo/ 

 

CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO COM SINDROME DE DOWN 

INICIO: 01 de outubro de 2018  TERMINO: 08 de outubro de 2018.   

VALOR: R$ 157.000,00 

 

Objetivo Principal: O evento Campeonato Mundial de Atletismo para Atletas com Síndrome de Down, será 

organizado pela IAADS, que reunirá os melhores atletas do mundo nessa modalidade, onde são esperados cerca de 

200 atletas. A participação do Brasil para este evento e de suma importância, principalmente para o 

desenvolvimento desta modalidade, ja que existem poucas oportunidades de participação aos nossos atletas. Temos 

como objetivo principal ficar entre os 03 primeiros lugares no masculino em provas individuais assim como 

revezamento e no feminino brigar pelo 05º lugar nas provas individuais. E no quadro geral de medalhas fica entre 

as 10 seleções mais bem colocadas. Status: Prestação de Contas em análise.  

Termo de Convênio: 214/2018 

http://abdem.com.br/natacao/mundial-do-canada-selecao-brasileira-disputa-natacao/
http://abdem.com.br/natacao/brasil-acumula-medalhas-no-canada/
http://abdem.com.br/atletismo/cbdi-realiza-brasileiro-de-atletismo-e-homenageia-atleta/
http://abdem.com.br/atletismo/brasileiro-de-atletismo-reuniu-9-estados-em-sao-paulo/


PROJETO REALIZADO COM SUCESSO CONFORME FOTOS E LINK ABAIXO 

      

 
http://abdem.com.br/atletismo/brasil-e-quarto-colocado-com-4-medalhas-de-ouro-em-portugal/ 

http://abdem.com.br/atletismo/mais-medalhas-para-o-brasil-no-segundo-dia-em-portugal/ 

 

CAMPEONATO MUNDIAL DE MEIA MARATONA 

INICIO: 19 de outubro de 2018  TERMINO: 22 de outubro de 2018.   

VALOR: R$ 92.000,00 

 

Objetivo Principal: O evento Campeonato Mundial de Meia Maratona, será organizado pela ANDDI Portugal junto 

com a INAS e reunirá os melhores atletas nessa modalidade, onde são esperados cerca de 190 atletas. A participação 

do Brasil para este evento e de suma importância, principalmente para o desenvolvimento desta modalidade, ja que 

existem poucas oportunidades de participação aos nossos atletas. Temos como objetivo principal ficar entre os 03 

primeiros lugares no masculino e no feminino brigar pelo 02º lugar. Status: Prestação de Contas em análise.  

Termo de Convênio: 222/2018 

PROJETO REALIZADO COM SUCESSO CONFORME FOTOS E LINK ABAIXO 

      

 
http://abdem.com.br/atletismo/2036/ 

 

X MEETING CEARENSE DE PARANATAÇÃO 

INICIO: 15 de novembro de 2018  TERMINO: 18 de novembro de 2018.  

 VALOR: R$ 5.000,00 

 

Objetivo Principal: O Meeting Cearense de Natação faz parte do Calendario da CBDI, com suas marcas 

homologadas para o Ranking Nacional, que é encaminhado ao Ministério do Esporte para definição de Bosa atleta.  

A CBDI reconhece todas as marcas, e exige a classificação de todos os atletas para que possam ingressar no ranking 

nacional. 2019 será o ano do Global Games - Campeonato Mundial de Natação INAS e a CBDI ja está validando 

marcas para formar a delegação nacional e é importante ter um representante nas competições para atuar junto a 

organização. Status: Prestação de Contas em análise. 

http://abdem.com.br/atletismo/brasil-e-quarto-colocado-com-4-medalhas-de-ouro-em-portugal/
http://abdem.com.br/atletismo/mais-medalhas-para-o-brasil-no-segundo-dia-em-portugal/
http://abdem.com.br/atletismo/2036/


Termo de Convênio: 236/2018 

PROJETO REALIZADO COM SUCESSO CONFORME FOTOS ABAIXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPEONATO BRASILEIRO DE NATAÇÃO  

INICIO: 30 de novembro de 2018  TERMINO: 02 de dezembro de 2018.  

 VALOR: R$ 94.000,00 

 

Objetivo Principal: Reunir os atletas dos diversos Estados praticantes da modalidade de Natação, estimulando o 

intercambio social, a prática esportiva, a estruturação desta modalidade no país e a conscientização da sociedade 

sobre o potencial desportivo do portador de deficiência. Proporcionar oportunidades para o surgimento de novos 

talentos esportivos, sem perder de vista o valor do esporte para o desenvolvimento do ser humano. Status: 

Prestação de Contas em análise. 

Termo de Convênio: 243/2018 

PROJETO REALIZADO COM SUCESSO CONFORME FOTOS E LINK ABAIXO 

       

 
http://abdem.com.br/natacao/brasileiro-de-natacao-reuniu-quase-200-esportistas-em-sao-paulo/ 

http://abdem.com.br/natacao/natacao-cbdi-publica-resultados-do-brasileiro-2018/ 

http://abdem.com.br/natacao/brasileiro-de-natacao-reuniu-quase-200-esportistas-em-sao-paulo/
http://abdem.com.br/natacao/natacao-cbdi-publica-resultados-do-brasileiro-2018/

