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INTRODUÇÃO
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Somos a ANDE - Associação Nacional de Desporto para Deficientes e temos a responsabilidade de
gerenciar o desporto para pessoas com Paralisia Cerebral, entre outras deficiências, no Brasil. Atuamos
de forma ativa no desenvolvimento das modalidades de: Futebol de PC, Bocha Paralímpica, Petra
Paralímpica, desde a iniciação, passando pela realização de eventos e competições do Calendário
Nacional de Competições até a preparação e treinamento de seleções nacionais e representações em
competições internacionais e Jogos Paralímpicos. Atendemos a mais de 80 clubes e associações
esportivas e somos uma entidade filiada ao CPB - Comitê Paralímpico Brasileiro que por sua vez é filiado
ao IPC – Comitê Paralímpico Internacional. Nossas 3 modalidades são administradas internacionalmente
pela: BISFed – Federação Internacional de Bocha, IFCPF – Federação Internacional de Futebol PC e CPISRA
– Associação Recreativa e Esportiva Internacional de Paralisados Cerebrais. Temos áreas técnicas
específicas com profissionais especializados para atender nossos atletas em todos os níveis de
rendimento esportivo. Também realizamos, anualmente, o Seminário Internacional, para discutir e
compartilhar experiências científicas sobre o esporte paralímpico. Valorizamos trabalhos acadêmicos e
reunimos uma equipe bem preparada para levar ao público o melhor conteúdo, através de palestras,
debates e as mais produtivas apresentações. Tudo isso com integridade, ética e transparência; definindo
planos de ação para aperfeiçoar nossas práticas, alcançando a excelência na gestão do esporte no Brasil.
Apoiar o esporte é valorizar aqueles que se superam todos os dias. Atletas não medem esforços para
ultrapassar limites, quebrar recordes, vencer barreiras. Apoiar o esporte paralímpico é muito mais do
que isso. Para um atleta com deficiência, todos esses esforços não se restringem a uma competição. Isto
é a vida deles.

5

Conselho Deliberativo
Ivaldo Brandão Vieira (presidente)
Luis Alberto Menescal Pedrinha
Luiz Carlos de Araújo
Presidente
Artur Cruz Gomes
Vice-Presidente
Sebastião Antonio da Costa Neto
Secretária Geral
Yara Yule
Conselho Fiscal
Paulo Reinaldo Rossi (presidente)
Edson César Slonski
Marcos dos Santos Ferreira
Conselho de Atletas
Jenison Pinheiro Paes (presidente)

Jefferson Aparecido Miranda Cardoso

Antonio Carlos Martins Braga

José Carlos Monteiro Guimarães

Carlos Eduardo Rossi

Lorena de Oliveira Koenig

Dirceu José Pinto (in memorian)

Lucas Fernando dos Santos

Evelyn Vieira de Oliveira

Mauro Lino Alves pena Júnior
Diretoria

Claudio Ferreira Garcia – Diretor de Comunicação e Marketing
Leonardo Toledo Josgrilberg – Diretor Técnico
Mariana Piculli – Diretora Administrativa e Financeira
Supervisão
Vitor Pereira – Supervisor Técnico
Coordenadores
Alex Alonso – Arbitragem

Marcelo Gonçalves – Região Leste

Claudio Diehl – Classificação Funcional e RaceRunning

Matheus Dantas – Região Nordeste

Moisés Fabrício – Seleção Brasileira de Bocha

Ronaldo Oliveira – Região Sudeste

Decio Calegari – RaceRunning (in memorian)

Silvio Carmo – Região Norte

Jefferson Seeber – Região Sul

Yara Yule – Região Centro-Oeste

6

DIRETORIA
TÉCNICA
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1. Futebol de PC
Participante do programa paralímpico desde a edição de 1984 (Stoke Mandeville - GBR e Nova Iorque - EUA), o Futebol de PC do
Brasil soma três medalhas sendo uma prata (2004) e dois bronzes (2000 e 2016). Em Campeonatos Mundiais e/ou Copa do Mundo
(CPISRA e IFCPF), são 06 medalhas sendo duas pratas (2003 e 2013) e quatro de bronzes (1998, 2001, 2015 e 2019).

Equipe Técnica:
Técnico da Seleção: Paulo Alberto Veiga Cabral;
Técnico da Seleção Sub19: Rodrigo Terra;
Auxiliar Técnico da Seleção Sub19: Marcos Vinicius Ramos;
Preparador Físico: Fernando Rosch de Faria;
Fisioterapeuta: Ygor Carrozzini Macedo de Mattos;
Médico: Breno Luís Erbella Casari;
Apoio: Marcos dos Santos Ferreira.

Seleção:
Principal e Jovens 1 - integradas:
Após a conquista das medalhas de bronze na Copa do Mundo da Espanha e de ouro no Jogos Parapan Americanos de Lima 2019, a
Seleção Brasileira de Futebol PC iria se preparar para o ano mais difícil de seu ciclo.
Por não estar no programa dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 e Paris 2024, o Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) não pôde
repassar os recursos financeiros descentralizados advindo das Loterias Caixa. Entretanto, a Federação Internacional de Futebol PC
(IFCPF) programou em seu calendário a realização da Copa das Nações para o mês de outubro de 2020 na cidade de Olbia (ITA).
Com esse problema interno de recursos financeiros, não havia as condições necessárias para se desenvolver atividades com a
modalidade. Como é de conhecimento público, em março de 2020, houve a instalação do quadro de pandemia (COVID-19) que, se
desdobrou, no cancelamento de todas as atividades presenciais do ano.
A IFCPF cancelou o evento internacional na Itália e, as perdas do ponto de vista esportivo, foram minimizadas deixando todos os
países em condições parecidas. Os Campeonatos Brasileiros (primeira divisão e divisão de acesso) do ano de 2020 também foram
cancelados.

Clubes:
Clubes Filiados/Vinculados/Avulsos – Dentre todos as instituições filiadas e vinculadas a ANDE, 21 (vinte um) desenvolvem,
sistematicamente, a modalidade Futebol de PC.

1

Atletas Sub19 com 02 atletas Sub21 conforme regulamento das competições da IFCPF.
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Atletas:
Atletas – No Sistema Extranet puderam ser identificados em 2020, 252 (duzentos e cinquenta e dois) atletas participantes em
competições realizadas ou apoiadas pela ANDE. Não estão considerados nesse número atletas que treinam nos clubes e não estão
registrados ou não participaram de competições.

Planejamento:
O planejamento do ano de 2020, diante da escassez de recursos, era organizar ao menos uma fase de treinamentos que levasse a
Seleção Brasileira ao evento internacional e organizar, ao menos, o Campeonato Brasileiro de Futebol PC da 1ª Divisão. Tudo
cancelado.
Avaliação e Monitoramento – Não houve monitoramento em 2020.

Objetivos e Metas
a) OBJETIVO GERAL
Participar da Copa das Nações 2020 em Ólbia (ITA).

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Prosseguir com o processo de renovação do elenco da Seleção Brasileira Principal;
Confirmar as classes funcionais de dois atletas titulares da Seleção Brasileira Principal

c) METAS
Realizar uma fase de treinamento com a Seleção Brasileira Principal;
Enviar uma delegação de no mínimo 20 (vinte) pessoas para a Copa das Nações 2020;

Desenvolvimento da modalidade durante o ano:
d) Ações previstas e não realizadas:
•

Fases de Treinamento da Seleção Principal

•

Participação em Intercâmbios Internacionais

•

Campeonato Brasileiro – Segunda Divisão

•

Campeonato Brasileiro – Primeira Divisão

•

Participação em Competições - Copa das Nações 2020

e) Classificação Funcional Internacional – Nenhum atleta classificado.
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2. Bocha
Participante do programa paralímpico desde a edição de 1984 (Stoke Mandeville - GBR e Nova Iorque - EUA), a Bocha brasileira
soma nove medalhas sendo seis ouros (2008, 2012 e 2016) uma prata (2016) e dois bronzes (2008 e 2012).

Equipe Técnica:
Coordenador de Seleção: Moisés Fabrício de Souza Cruz;
Técnicos da Seleção: Luiz Carlos de Araújo – BC1 e BC2
Vagner Lopes Lima - BC3
Ana Carolina Lemos Alves – BC4
Fisioterapeuta: Wesley Saggiani Afonso;
Preparador Físico: Paulo Barbosa dos Santos;
Analista de Desempenho: Marcelo Oliveira da Silva;
Auxiliares de Desempenho: Igor Goulart e José Guardia.

Seleção:
Principal:
Os resultados obtidos na Copa América 2019, realizada em São Paulo, que era um evento classificatório para os Jogos Paralímpicos
de Tóquio 2020 credenciaram:
10 atletas para representar o país nos eventos coletivos (Equipe BC1/BC2 + Pares BC3 + Pares BC4) e, ainda; destes 10 atletas,
provavelmente, 08 ou 09 participarão dos eventos individuais.

Com isto o Planejamento de 2020 foi elaborado com as seguintes premissas:
Banco de Dados – armazenar todos os dados de adversários em ambiente virtual (APP) para ficaram à disposição da Comissão
Técnica para consulta on-line.
Projeto Radar – A Seleção trabalharia em 2020 com 14 atletas para caso haja algum imprevisto com algum atleta titular.
Ciência e Análise de Desempenho – A Equipe de Análise de Desempenho concentraria suas atividades em monitorar o rendimento
esportivo dos atletas selecionados, contando com o apoio técnico e a estrutura tecnológica da Equipe de Ciência do Esporte do
Comitê Paralímpico Brasileiro. Além disso, através do aparelho Power Breathe e, software específico, seriam identificadas a
condição respiratória de cada atleta.
Training Camp – Esta ação seria paralisada em 2020.
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Clubes:
Clubes Filiados/Vinculados/Avulsos – Dentre todos as instituições filiadas e vinculadas a ANDE, 62 (sessenta e dois) desenvolvem,
sistematicamente, a modalidade Bocha. Além desses, mais 14 (quatorze) clubes (sem registro) participariam de eventos apoiados
pela ANDE em 2020.

Atletas:
Atletas – Estavam ativos no Sistema Extranet para ano de 2020, 523 (quinhentos e vinte e três) atletas em competições realizadas
ou apoiadas pela ANDE. Não estão considerados nesse número atletas que treinam nos clubes e não estão registrados ou não
participaram de competições.

Planejamento:
O planejamento do ano de 2020 contava com uma competição alvo: Jogos Paralímpicos de Tóquio.
Avaliação e Monitoramento – Seria realizada durante as fases de treinamento e, seguiria com monitoramento contínuo, dos atletas
em seus clubes.

Objetivos e Metas
a) OBJETIVO GERAL
Conquistar de 02 (duas) medalhas nos Jogos Paralímpicos de 2020 em Tóquio.

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Participar do Evento Teste em fevereiro 2020 na cidade de Tóquio.
Melhorar ranking mundial do Par BC4;
Melhorar ranking mundial de 01 atleta BC3;

c) METAS
Realizar 07 Fases de Treinamento com a Seleção Principal
Participar de todos os eventos “World Open” que o Regulamento de Competições 2020 da BISFed permitia - Montreal e Póvoa do
Varzim.
Realizar um evento de abrangência nacional.
Realizar seis eventos de abrangência regional.
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Desenvolvimento da modalidade durante o ano:
Ações realizadas:
a) Fases de Treinamento:
Seleção Principal

Fase de Treinamento 01
Local: CT do CPB – São Paulo/SP.
Data: 13 a 23/01/2020 - 11 dias
14 Atletas
11 staffs
07 Profissionais de Comissão Técnica

Fase de Treinamento 02
Local: CT do CPB – São Paulo/SP.
Data: 18 a 23/02/2020 - 6 dias
12 Atletas
09 staffs
09 Profissionais de Comissão Técnica

Fase de Treinamento 03
Local: CT do CPB – São Paulo/SP.
Data: 12 a 18/03/2020 - 6 dias
14 Atletas
11 staffs
09 Profissionais de Comissão Técnica

Fases de Treinamento 04, 05, 06 e 07 canceladas.
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b) Participação em Intercâmbios Internacionais:
Não houve.

c) Campeonato Regional Norte 2020
Único evento realizado em 2020.

A ANDE promoveu o Campeonato Regional Norte de Bocha Paralímpica 2020, realizado na cidade de Rio Branco/AC, no período
de 12 a 14 de março de 2020.
O Campeonato Regional Norte de Bocha contou com 04 (quatro) clubes participantes e 17 (dezessete) atletas inscritos. Esse
quantitativo foi similar aos números do ano de 2019, onde 03 (três) clubes e 21 (vinte e um) atletas participaram.
Foi a segunda vez que a cidade de Rio Branco realizou o evento. O evento retratou o alto grau de envolvimento da comunidade local
como será descrito nesse relatório.
Um dos pontos importantes da execução do evento foram as parcerias realizadas entre a ANDE e: a APA – Associação
Paradesportiva Acreana, SESI/AC e as Secretarias Municipais de Educação e Esporte e Lazer da cidade de Rio Branco/AC.

A Associação Nacional de Desporto para Deficientes - ANDE através de sua liderança local – a Professora da APA – Rakel Thompson
recebeu a indicação para realizar a competição no Ginásio da Escola SESI de Rio Branco/AC. A estrutura disponibilizada foi de
impressionar. O ginásio tinha aproximadamente 1.250m2 onde foi montada área de competição com 04 (quatro) quadras, mesa de
coordenação das competições, mesa para classificação funcional, quadro de avisos e backdrop de premiação. O piso era de cimento
queimado não sendo o mais apropriado para a modalidade, porém não existiam imperfeições. Foram colocados 06 (seis) coolers
com água e gelo para os presentes no ginásio. O público presente ao evento pode acompanhar as partidas, próximo as quadras de
jogo ou nas arquibancadas do ginásio. A câmara de chamada foi montada próxima as quadras de jogo.
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A área de competição foi montada no dia anterior ao evento em que foram demarcadas 04 (quatro) quadras, todas, contado com
separação de quadras em prismas de polionda para evitar que as bolas de uma quadra se deslocassem para outra quadra. A Escola
SESI disponibilizou estacionamento para os veículos do evento. Além disso, na rua em frente ao SESI existiam vagas de
estacionamento.
A hospedagem dos participantes do evento foi realizada no Hotel Nobile Suites Gran Lumine. O Hotel situava-se a 3,1 Km do local da
competição. O hotel atendeu prontamente aos participantes entregando um serviço dentro do nível esperado pela organização. O
hotel contava com apartamentos divididos em 09 (nove) andares, alguns desses apartamentos eram adaptados e foram destinados
aos atletas, não havendo qualquer relato na avaliação do evento, sobre dificuldades dentro dos apartamentos. O Hotel foi o local de
hospedagem dos clubes e de realização do Painel de Classificação Funcional e Congresso Técnico e Curso de Classificação Funcional
da Academia Paralímpica. O café da manhã, almoço e jantar foram servidos no Hotel. O serviço foi de buffet self service. A
alimentação foi muito elogiada pelos participantes pela qualidade e variedade da comida oferecida no cardápio.
Uma das salas do Hotel Nobile Suites Gran Lumine foi destinada ao Painel de
Classificação Funcional que recebeu 13 (treze) atletas. Na mesma sala foi realizado o
Congresso Técnico. A reunião com os clubes da Região Norte que estava previamente
marcada para o local foi transferida para a manhã seguinte e realizada em uma Sala
da Escola SESI/AC.
Um dos destaques do evento foi a realização da Reunião com os clubes da Região Norte
onde os clubes puderam conversar com o Presidente da ANDE - Sr. Artur Cruz – para
abordar a realidade da região que apresenta novos professores e atletas interessados em participar dos eventos da ANDE, mas
que precisam de ajustes a fim de atender a demanda de todos. Também houve
deliberação acerca de alguns assuntos e procedimentos a serem adotados ainda
para o ano de 2021.
Para o ano de 2021 ficou decidido que o Campeonato Regional Norte tem como data
preferida a segunda quinzena de abril. Duas cidades se candidataram: Belém e Rio
Branco. Essas deverão enviar ofício a ANDE comunicando de forma oficial o
interesse e receberão o caderno de encargos a ser cumprido. Ao final do encontro,
os representantes das equipes elogiaram muito essa iniciativa da ANDE e falaram
de suas expectativas para o futuro da modalidade na região.
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Os clubes participantes do Campeonato Regional Norte de Bocha Paralímpica 2020 foram:
RCP – Rondônia Clube Paralímpico – Porto Velho/RO;
Tuna Luso Brasileira – Belém/PA;
APA – Associação Paradesportiva Acreana – Rio Branco/AC;
SME/Barcarena – Barcarena/PA.

d) Campeonatos Nacionais:
Campeonato Brasileiro 2020
Cancelado

e) Participação em Competições Internacionais (Opens, mundiais e outros)
Todos os Eventos Internacionais de 2020 foram cancelados.

f) Classificação Funcional em Eventos Internacionais
Nenhum atleta foi classificado em 2020.
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3. RaceRunning
Modalidade que passará a fazer parte do programa paralímpico em Paris 2024 como prova do Atletismo – Classes T31 e T32.

Representante da ANDE junto ao CPB: Decio Calegari (até fevereiro) e Claudio Diehl (a partir de setembro);

Seleção:
Principal:
Após o expressivo resultado obtido no Campeonato Mundial da Dinamarca em 2017 em que o Brasil conquistou 05 medalhas de prata
e a confirmação por parte do Comitê Paralímpico Internacional de considerar a RaceRunning parte do programa paralímpico de
provas do Atletismo, a Seleção Brasileira de RaceRunning foi encampada a Seleção Brasileira de Atletismo bem como seus
praticantes aos eventos da modalidade como o Circuito Loterias Caixa, Open Internacionais etc.

Clubes:
Clubes Filiados/Vinculados/Avulsos – 21 (vinte e uma) instituições desenvolvem, sistematicamente, a modalidade RaceRunning e
estão com atletas ranqueados no Ranking Nacional.

Atletas:
Atletas – 39 (trinta e nove) atletas aparecem com nome no Ranking Nacional da modalidade.

Planejamento:
O planejamento do ano de 2020 ficou a critério do Atletismo do CPB.
Avaliação e Monitoramento – Realizado pelo CPB.

Objetivos e Metas
a) OBJETIVO GERAL
Aumentar o número de atletas participantes no Campeonato Brasileiro.
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b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Aumentar o número de atletas na classe RR1;
Submeter todos os atletas da modalidade a banca nacional de classificação
Aumentar o número de mulheres no esporte.

c) METAS
Inserir as provas de Petra em pelo menos 3 etapas do Circuito CAIXA.
Apresentar a modalidade aos clubes participantes de todos os Circuitos CAIXA 2020.

Desenvolvimento da modalidade durante o ano:
Ações realizadas:
Campeonatos Nacionais realizados pela Confederação:
Etapa 1 – 31/01 a 02/02 – Brasília/DF (Etapa Centro/Leste do
Circuito Loterias Caixa de Atletismo).
Etapa 2 – 07 a 09/02 – Vitória/ES (Etapa Rio/Sul do Circuito
Loterias Caixa de Atletismo).
Etapa 3 – 13 a 15/03 – Recife/PE (Etapa Norte/Nordeste do
Circuito Loterias Caixa de Atletismo).
Classificação Funcional - Não houve:
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INDICADORES DE RESULTADOS:
Posição no Mundial ou Competição Internacional equivalente
Futebol de PC
Não houve competições em 2020;

Campeonato Mundial
Edição

Colocação

2007

4º

2009

4º

2011

4º

2013

2º

2015

3º

2017

7º

2019

3º

Bocha
Não houve competições em 2020.

Atletas menores de 23 anos
Última convocação da seleção brasileira:
Futebol de PC – 05 de 14 atletas
Bocha – Não serve como indicador

Mulheres
Última convocação da seleção brasileira:
Futebol de PC – Não serve como indicador
Bocha – 05 de 11 atletas
RaceRunning – 14 atletas
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Deficiência Severa
Última convocação da seleção brasileira:
Futebol de PC – Não serve como indicador
Bocha – 11 de 11 atletas
RaceRunning – 7 atletas

Ranking Mundial (congelado desde 01/03/2020)
Futebol de PC – 3º lugar
Bocha –
RANKING MUNDIAL (1º a 3º lugar)
01
Maciel Santos – BC2

Quantidades

Equipe (BC1/BC2)
Quantidade de Atletas Jovens

0

Quantidade de Atletas Femininos

0

Quantidade de Atletas com Deficiência Severa

6

Quantidade de Atletas Programas de Alto Rendimento

6

Avaliação Sintética da Execução do ano de 2020

Positivo

Futebol de PC
Com a pandemia e o cancelamento de eventos internacionais, as perdas esportivas
foram mínimas;

Negativo

Inexistência de recurso financeiro.

Dificuldade

Organizar planejamento sem recurso financeiro algum.

Meta/Objetivo não
alcançada

Não se aplica.

Bocha
Positivo

Nada pode ser considerado neste item.

Negativo

Perda do ritmo de treino e competição que foi implantado em 2017 e 2018 e que foi
amplamente praticado em 2019.

Dificuldade

Previsão de retorno de atividades presenciais.

Meta/Objetivo não
alcançada

Nenhuma.
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RaceRunning
Positivo

Nada pode ser considerado neste item.

Negativo

Falecimento do Prof. Decio Calegari – Coordenador da modalidade.

Dificuldade

Recursos financeiros considerando que ainda está em processo de inclusão no
Programa dos Jogos Paralímpico.

Meta/Objetivo não
alcançada

Nenhuma

Objetivos e Metas para o próximo ano (2021)
Futebol de PC
Objetivo Geral do Ciclo
2021/2024

Conquistar medalha de ouro em Santiago 2023.

Objetivo Geral 2021

Conseguir orçamento para realizar ao menos 01 fase de treinamento e 01
intercâmbio internacional.

Objetivos
Específicos

Metas

1. Conseguir efetivar processo de captação de recursos do projeto já aprovado na
Lei de Incentivo Federal.
2. Continuar com processo de renovação do elenco da Seleção principal;
3. Estabelecer novas conexões que nos conectem com os recursos necessários para
execução de ações práticas como fases de treinamento e campeonatos.
1. Reunir 20 atletas na Fase de treinamento prevista no objetivo geral.
2. Realizar os Campeonatos Brasileiros com 08 equipes na Divisão de Acesso e 08
na Divisão Principal.
Bocha

Objetivo Geral do Ciclo
2021/2024

Conquistar 03 (três) medalhas nos Jogos de Paris 2024 sendo uma de ouro.

Objetivo Geral 2021

Conquistar 02 (duas) medalhas nos Jogos de Tóquio 2020+1.

Objetivos
Específicos

Metas

1. Realizar 07 Fases de Treinamento com a Seleção Principal;
2. Organizar e Participar da Copa América 2021 com número máximo de atletas dos
gêneros masculino e feminino;
1. Manter todos os profissionais contratados para a Comissão Técnica da Seleção
Brasileira de Bocha no ano de 2020 sob contrato em 2021;
2. Realizar 01 evento de abrangência nacional.
3. Realizar 05 eventos de abrangência regional.
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RaceRunning
Objetivo Geral do Ciclo
2021/2024

Classificar atletas para os Jogos de Paris 2024

Objetivo Geral 2021

Aumentar o número de participantes no Campeonato Brasileiro;

Objetivos
Específicos

Metas

Desenvolver uma parceria por meio de comodato, fornecendo bikes para clubes
interessados em desenvolver a modalidade;
Organizar Camping de Desenvolvimento para a América, durante a realização do
Grand Prix São Paulo de Para Atletismo.
Ampliar em pelo menos 20% o número de atletas por Classe Funcional;
Colocar pelo menos dois atletas brasileiros entre os 8 melhores tempos do mundo
em cada Classe Funcional (atualmente somente a RR3 masculino atende esse
critério).
Viabilizar a participação de atletas brasileiros no Camping da Dinamarca.

Atividades On-line de Capacitação de Profissionais 2020
A pandemia da COVID-19 obrigou a ANDE a cancelar todas as atividades do seu Calendário Oficial do ano de 2020. Foi um período
marcado pela incerteza e dificuldade de ações presenciais como a realização de eventos esportivos.
Assim, a ANDE, estrategicamente, concentrou suas forças em atividades, através de plataformas on-line, capazes de suprir, mesmo
que parcialmente, as expectativas de toda a comunidade esportiva que envolve a ANDE.
Inicialmente, foram realizadas lives que abordaram diferentes temas – regras, seleções brasileiras, calendário e competições
internacionais, calendário nacional, treinamento a distância, resenhas esportivas e a triste notícia da passagem do supercampeão
Dirceu Pinto. Esse modelo sustentou boa parte de um período em que todos ficamos reclusos em nossas residências.
Com a melhora dos índices relativos à pandemia, um processo de retorno ao trabalho presencial foi iniciado, mas ainda havia
impossibilidade de realização de competições esportivas. Nesse segundo quadro a ANDE lançou mão de nova estratégia: cursos de
capacitação profissional, em parceria com a Educação Paralímpica do CPB, envolvendo todas as funções que participam dos eventos
nacionais.
Importante lembrar que, ainda em março de 2020, foram realizados em Rio Branco, no Acre, dois cursos presenciais (Cursos de
Iniciação Esportiva e Arbitragem e Fundamentos Técnicos da Classificação Funcional) com a participação de 23 alunos.
A demanda on-line envolveu profissionais que desejavam aprender sobre a Bocha Paralímpica e se tornarem novos árbitros. Foram
criados e executados 04 cursos com o título: Curso de Iniciação Esportiva e Arbitragem de Bocha Paralímpica.

21

Nestes eventos on-line os números da participação foram:
Região Centro Norte – 21 alunos;
Regiões Sul e Leste – 56 alunos;
Região Nordeste - 26 alunos;
Região Sudeste – 31 alunos.

Uma segunda demanda on-line envolveu profissionais que desejavam aprender sobre a Bocha Paralímpica e o Futebol PC para se
tornarem novos classificadores funcionais. Foi criado e executado 01 curso com o título: Fundamentos Técnicos da
Classificação Funcional em PC envolvendo informações acerca das duas modalidades. A procura foi de uma tal proporção que,
em poucos dias de inscrição, 95 profissionais se registraram, desses 78 participaram do curso com mais de 85% de presença nas
atividades, foi aplicada para esses profissionais uma avaliação escrita em que 40 profissionais foram aprovados e obtiveram a
titulação de Classificadores Trainees. Agora, estes irão iniciar seu processo de estágio para que num futuro se tornem
Classificadores Funcionais.
Em todos esses cursos citados acima, as inscrições foram encerradas antes das datas previstas para o término pois a procura
foi muito maior que o número de vagas ofertadas. A ANDE já planejou novas edições a serem realizadas em 2021.
O sucesso do projeto de capacitação profissional foi tão grande que atletas e profissionais que exercem as funções de técnico,
assistente esportivo, preparador físico e calheiro, solicitaram a ANDE um curso específico voltado somente a esse público que
deseja adquirir mais conhecimento sobre as modalidades, porém, não pretende modificar suas funções esportivas.
Assim, as Coordenações de Classificação Funcional (Prof. Claudio Diehl) e de Arbitragem (Prof. Alex Lautherbach), em uma
ação conjunta, criaram um produto (curso) que abordou tópicos específicos das duas áreas de conhecimento sob o olhar não
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do árbitro ou do classificador funcional, mas do atleta, do técnico e do clube. Esse produto foi apresentado a Direção Técnica e a
Presidência da ANDE tendo sido autorizado a sua execução.
Novamente em parceria com a área da Educação Paralímpica do CPB, este novo curso foi disponibilizado para um processo de
inscrição e, como nos cursos anteriores, a procura por vagas no curso foi instantânea. Muito antes da data prevista o processo de
inscrição foi encerrado. Foram 148 inscrições de todas as regiões do Brasil, estando entre esses 71 técnicos.
Além de todo esse envolvimento descrito acima, A Coordenação da Arbitragem da ANDE com uma constante preocupação em manter
seu quadro de arbitragem sempre atualizado e cada vez mais capacitado elaborou um Seminário de Atualização para árbitros já
graduados em que foi apresentado o Manual de Procedimentos da arbitragem brasileira, devidamente alinhado com as
orientações da Federação Internacional da modalidade (BISFed) porém com um texto bem mais completo e explicativo do que o
próprio manual internacional. Ao final do Seminário, todos os árbitros foram submetidos a uma avaliação escrita. A média das notas
obtidas pelos árbitros (de nível aspirante a regional até nível internacional) foi 86.26.
Segundo o Prof. Alex Lautherbach,

“Não podemos ter somente 6 ou 7 árbitros atuando em nível
internacional, nós almejamos, e o objetivo do trabalho no
Brasil, sempre será de ampliar o número de árbitros em
eventos internacionais e ter todos os nossos árbitros
atuando em eventos nacionais como se estivem em
Campeonatos Mundiais ou Jogos Paralímpicos.
Sabemos que a demanda para 2021 será ainda maior do que
anos anteriores, e estamos nos preparando cada vez mais e
melhor para que possamos superar todas as expectativas
com relação a nossa performance em quadra.
Por isso a capacitação foi à nível Brasil! Contamos com a presença da maioria dos árbitros atuantes hoje, em nosso
quadro, sendo isso de importância fundamental, considerando que eles só poderão atuar depois de terem realizado todas
as etapas do processo, composto por aulas e prova”.

No mês de dezembro foi a vez dos profissionais que já possuíam a titulação de classificadores funcionais da ANDE participarem
do Seminário de Atualização. O processo foi similar ao de arbitragem com avaliação escrita ao final.
Segundo o Prof. Claudio Diehl,

“A Classificação Funcional é a porta de entrada para todos
os atletas que queiram participar do esporte de alto
rendimento. A sua área de conhecimento é ampla, complexa
e delicada.
No entanto, este conhecimento deve ser compartilhado por
todos, não apenas classificadores, mas principalmente por
aqueles que estão na ponta deste processo, os clubes.
Através de seus representantes, técnicos, atletas e staff, o
atleta iniciante tem o seu primeiro contato com o esporte e
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assim com a classificação funcional. Neste sentido, o curso de atualização para os representantes de clubes é necessário
e deve continuar abrindo e mantendo um canal de comunicação com a área de classificação funcional. Além disso,
realizaremos o primeiro seminário de classificadores da ANDE, ainda este ano, melhorando a nossa qualidade de serviço.
No momento, temos 10 classificadores funcionais sancionados pela ANDE. Este número é muito baixo para as demandas
de classificação funcional. Pensando em 2021, acreditamos que esta demanda será aumenta com o novo formato de
competição. O curso de formação de novos classificadores iniciou no ano passado e continuou neste ano e nossa
expectativa é de termos um número que comporte as demandas atuais e futuras. A formação de novos classificadores
demanda tempo e por isso o processo é contínuo.
Outra expectativa para 2021 é o lançamento de um novo Manual de Classificação da ANDE, mais atualizado e de acordo
com as últimas exigências da BISFed e da IFCPF e que todos possam ter acesso no nosso site”.

E, sempre baseado no planejamento estratégico da ANDE, o Presidente Artur Cruz falou sobre a busca de novas soluções que se
desdobraram nas ações acima:
"Nossa busca pela melhoria em todas as áreas de atuação é
constante, mesmo diante de toda essa adversidade, não
paramos um só minuto. Distantes, mas sempre juntos,
encontramos os caminhos necessários para nos mantermos
vivos e ativos nessa caminhada, onde a necessidade fez com
que colocássemos em prática o que já estava planejado antes
do tempo, mas com certeza na hora certa, pois DEUS sabe de
todas as coisas. O propósito da ANDE continua firme:
“Transformar e inspirar vidas através do esporte” e com
esse espírito e esperança, continuaremos avançando
através do ano de 2021 mais capacitados e prontos para as
batalhas que virão."
Esperamos, em breve, retomar as ações e eventos previstos no calendário oficial, porém tendo toda sua comunidade esportiva
envolvida e muito mais capacitada no exercício de suas funções. Assim, o esporte cresce, todos crescem!
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Em 2020 a ANDE contou com a colaboração de 7 funcionários, sendo 1 Diretora Administrativa e Financeira 2 assistentes
administrativas e 1 auxiliar administrativo. 1 Diretor Técnico e 1 Supervisor Técnico. 1 Diretor de Comunicação e Marketing. Em nossa
estrutura diretiva temos ainda o Conselho Deliberativo, Conselho de Atletas e Conselho Fiscal.
Nós contamos hoje com 29 clubes filiados e 40 clubes vinculados.
Aprovamos, junto ao Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, 02 (dois) programas mensais e 8 (oito) projetos específicos, recebendo
recursos descentralizados da Lei Agnelo/Piva para suas implementações. Todos os projetos referentes à 2020 encontram-se
aprovados pelo Departamento de Prestação de Contas do CPB. A diminuição de um programa mensal em relação à 2020 se deu
considerando o não recebimento de recursos provenientes da Lei Agnelo/Piva para a modalidade do Futebol PC no ano de 2020, e
a diminuição dos projetos específicos aprovados é reflexo do cancelamento de grande parte do nosso calendário de atividades
considerando a Pandemia COVID-19.
Executamos ainda os recursos referentes ao Patrocínio Loterias CAIXA para a modalidade de Bocha. Seguem assim, os valores
executados no ano de 2020:

MODALIDADE

SALDO
REMANESCENTE 2019

VALOR TOTAL
PREVISTO

TOTAL DE
RECURSOS
EXECUTADOS

SALDO
REMANESCENTE
2020

ÁREA MEIO

R$ 20.108,29

R$ 900.000,00

R$ 920.009,82

R$ 98,47

BOCHA

R$ 105.719,57

R$ 1.350.000,00

R$ 748.995,12

R$ 706.724,45

BOCHA CAIXA

R$ 215.299,59

R$ 600.000,00

R$ 95.161,58

R$ 720.138,01*

PROJETO SELEÇÕES

R$ 0,00

R$ 700.000,00

R$ 308.028,35

R$ 391.971,65

FUTEBOL PC

R$ 94.446,20

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 94.446,20

TOTAL

R$ 435.573,65

R$ 3.550.000,00

R$ 2.072.194,87

R$ 1.913.378,78

*Saldo remanescente não disponível para 2021, considerando a suspensão do Patrocínio CAIXA pelo CPB no ano de 2020 e a não realização de
novo repasse no ano de 2021.
**Valores apresentados de forma sintética. Os valores analíticos, por modalidade e por evento, encontram-se no Anexo II.

Em um comparativo com o ano de 2019, à ANDE teve redução total de R$ 1.287.500,00 (um milhão e duzentos e oitenta e sete mil e
quinhentos reais) em nosso orçamento anual. O não recebimento dos recursos da Lei Agnelo/Piva pelo Futebol PC bem como a
exclusão da modalidade do Fundo Lima/Toquio, ocasionaram as seguintes reduções:
- Redução de R$ 1.275.000,00 (um milhão, duzentas e setenta e cinco mil reais) na área fim da modalidade de Futebol PC
- Redução de R$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais) na modalidade de Bocha, considerando que com a saída do Futebol
PC da Lei Agnelo/Piva o percentual destinado para a área meio se altera de 35% para 40%.
- Redução de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na área meio, valor que representa a composição de recursos da área meio pela
modalidade Futebol PC.
Considerando as ações de planejamento estratégico da ANDE com o CPB, tivemos um aumento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais) no Projeto Fundo Tóquio, fundo este destinado exclusivamente à ações relacionadas a Seleção Brasileira de Bocha
Paralímpica. Este recurso foi destinado ao Projeto Evento Teste Tóquio 2020, convênio este que chegou a ser celebrado, porém não
foi 100% executado considerando o cancelamento do Evento Teste devido a pandemia do COVID-19.
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Com as reduções e adequações apresentadas acima, no ano de 2020 à ANDE buscou otimizar os seus gastos e despesas tanto de
área meio quanto de área fim, e teve como uma de suas principais ações a busca por patrocinadores e aprovação de Projetos de
Lei de Incentivo, buscando assim atender as necessidades das modalidades de Bocha e Futebol PC.

Anexo II – Relatório analítico de execução financeira 2020
Área meio
TC Nº

PROGRAMA/PROJETO

VALOR PREVISTO

VALOR EXECUTADO

285/2019

Manutenção Administrativa janeiro

R$ 105.120,00

R$ 95.939,94

285/2019

Manutenção Administrativa fevereiro

R$ 109.120,00

R$ 90.294,43

285/2019

Manutenção Administrativa março

R$ 101.120,00

R$ 87.447,31

285/2019

Manutenção Administrativa abril

R$ 108.570,00

R$ 87.943,20

285/2019

Manutenção Administrativa maio

R$ 140.570,00

R$ 90.366,61

285/2019

Manutenção Administrativa junho

R$ 116.870,00

R$ 83.232,45

285/2019

Manutenção Administrativa julho

R$ 99.570,00

R$ 86.312,13

285/2019

Manutenção Administrativa agosto

R$ 84.070,00

R$ 81.445,72

285/2019

Manutenção Administrativa setembro

R$ 82.570,00

R$ 79.544,16

285/2019

Manutenção Administrativa outubro

R$ 71.470,00

R$ 69.031,32

285/2019

Manutenção Administrativa novembro

R$ 59.770,00

R$ 53.923,27

285/2019

Manutenção Administrativa dezembro

R$ 38.863,70

R$ 38.784,01
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Bocha Projetos área fim Lei Agnelo/Piva
TC Nº

PROJETO

VALOR PREVISTO

VALOR EXECUTADO

309/2019

Fase de Treinamento 01 da Seleção Brasileira de Bocha 2020 São Paulo/SP

R$ 52.800,00

R$ 32.259,24

310/2019

Pagamento Anuidade BISFed 2020 Londres

R$ 10.600,00

R$ 8.187,41

045/2020

Seletivas Estaduais da Região Leste,
Sudeste e Nordeste 2020

R$ 54.830,00

R$ 7.351,36

066/2020

Fase de treinamento 03 da seleção brasileira de bocha 2020 São Paulo/SP

R$ 374.130,00

R$ 37.299,36

072/2020

Campeonato regional norte de bocha 2020 - Rio Branco/AC

R$ 85.520,00

R$ 70.148,77

105/2020

Pagamento Bisfed Bidding Fee –
Candidatura Rio de Janeiro – Campeonato Mundial Bocha
Paralímpica 2022

R$ 27.900,00

R$ 22.967,32

R$ 6.300,00

R$ 4.171,35

125/2020

Curso de classificação funcional da ande 2020 – online – Rio de
Janeiro /RJ

Bocha Fundo Tóquio
TC Nº

PROJETO

VALOR PREVISTO

VALOR EXECUTADO

010/2020

Fase de Treinamento 02 + Test Event Tokio da Seleção
Brasileira de Bocha – Tokio/Japão

R$ 614.235,00

R$ 275.438,71
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Bocha Manutenção área fim Lei Agnelo/Piva
TC Nº

PROJETO

VALOR PREVISTO

VALOR EXECUTADO

286/2019

Manutenção Técnica janeiro

R$ 50.900,00

R$ 45.327,15

286/2019

Manutenção Técnica fevereiro

R$ 50.900,00

R$ 45.199,78

286/2019

Manutenção Técnica março

R$ 52.150,00

R$ 46.103,23

286/2019

Manutenção Técnica abril

R$ 52.150,00

R$ 45.356,04

286/2019

Manutenção Técnica maio

R$ 75.450,00

R$ 47.039,35

286/2019

Manutenção Técnica junho

R$ 63.450,00

R$ 46.685,96

286/2019

Manutenção Técnica julho

R$ 60.550,00

R$ 45.553,81

286/2019

Manutenção Técnica agosto

R$ 52.150,00

R$ 45.627,41

286/2019

Manutenção Técnica setembro

R$ 49.650,00

R$ 45.678,28

286/2019

Manutenção Técnica outubro

R$ 71.470,00

R$ 67.145,92

286/2019

Manutenção Técnica novembro

R$ 73.795,00

R$ 53.691,33

286/2019

Manutenção Técnica dezembro

R$ 84.795,00

R$ 60.386,49

Emissão de Declaração de Bolsa Atleta
A ANDE emitiu no ano de 2020, 63 (sessenta e três) declarações referentes ao Programa Bolsa-atleta do Ministério do Esporte.
A definição de um fluxo para a emissão de uma declaração do bolsa atleta desde quando assumimos a gestão da ANDE, permitiu que
mesmo em um ano onde grande parte do nosso trabalho foi de forma remota conseguimos reduzir drasticamente e otimizar de
modo a evitar erros e tempo perdido em correção. Estabelecemos também uma comunicação mais próxima com a Secretaria de
Esportes, tendo assim um acesso rápido e facilitado para resolver pendências referentes às bolsas, esclarecer dúvidas e agilizar
os processos.

Adequação de Trabalho Home Office
O ano de 2020 foi um ano desafiador em todos os contextos da sociedade. Nós da ANDE, que já vínhamos buscando a criação e
implementação de fluxos de trabalho, organização de documentos online e trabalho virtual, vimos em 2020 um momento desafiador,
mas também uma ótima oportunidade de fortalecer e fixar os fluxos operacionais.
São exemplos de ações implementadas durante a pandemia e o trabalho home office:
•
criamos mecanismos como planilhas de controle com compartilhamento online com acesso a todas do setor, onde é
possível checar e acompanhar as ações desenvolvidas por cada colaborador;
•

planilha de controle interno de recibos emitidos;
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•

planilha de controle de declarações feitas para os atletas, equipes ou clubes;

•
planilha geral com todos os dados de cada pessoa física à qual emitimos documentações, RPAs, passagens, pagamentos,
ou quaisquer outras ações que exijam tais informações, com o cuidado terem estes dados atualizados.

Vislumbramos neste momento de home office também a oportunidade de nos qualificar e aprofundas em assuntos que nos permitiria
executar um trabalho ainda maior, com mais eficiência e atendendo a todas as demandas técnicas e legais.
Nesse sentido em todas as áreas, administrativa e financeira, técnica e de comunicação e marketing, os colaboradores realizaram
cursos online de capacitação.
Cursos realizados pela área administrativa:
Escola Virtual.Gov:
•

Gestão da Informação e Documentação - Conceitos Básicos em Gestão Documental

•

Controles Na Administração Pública

Cursos de Excel:
•

Curso de Excel Online

•

Curso Hashtag Treinamentos

Instituto Olímpico Brasileiro:
•

Curso Abuso e Assédio Fora de Jogo

•

Curso de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e Abuso no Esporte

Cursos realizados pela área técnica:
•

CBF - Atividade física e esporte amador em tempos de COVID-19 Riscos x Benefícios

•

CPB - Movimento Paralímpico - fundamentos básicos do esporte

•

CCD - Liderança

•

FGV - Definições e Objetivos da Gestão de Projetos

•

FGV - Direito e Esporte

•

COB – Prevenção e enfrentamento ao assedio e abuso no esporte

Cursos realizados pela área de comunicação e marketing
•

Webinar | FGV Digital Talks com Facebook

•

Fórum Esporte Paralímpico e Sustentabilidade - CPB

•

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL E STORYTELLING - Estácio

•

Curso de Inglês Inamara Arruda - Fast Movers 2.0
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Adequação de Fluxos de Prestação de Contas
Implementação do Sistema SGC/CPB
No ano de 2020 o sistema de formalização de Projetos e de prestação de contas junto ao CPB se digitalizou, sendo assim, todo o
processo de formalização e prestação de contas, como etapa final do processo, é digitalizada integralmente. A planilha de prestação
de contas, que reúne todas as informações referentes a cada pagamento realizado, é utilizada como base para lançar as
informações no sistema, e os documentos digitalizados são anexados às suas respectivas linhas de pagamento. Ao implementar
este sistema, passou a não ser mais necessário realizar cópias de cada documento, carimbá-las e assiná-las, e enviar o processo
pelo correio, sendo o processo completamente digital e online, representando assim uma economia significativa em tempo e
dinheiro.
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Como já foi mencionado no Relatório da Diretoria Técnica, ano de 2020 foi um ano diferente, que colocou todo mundo em casa e
fortaleceu a utilização de recursos digitais e virtuais. A pandemia do novo coronavírus cancelou eventos e tivemos que mudar ações
programadas e criar novas interações de comunicação com nosso público.

Lives
Logo que tudo começou a fechar, ainda em março, começamos a fazer lives pelo Instagram e depois acabamos mudando para o
Facebook e YouTube. Produzimos 29 lives, transmitidas por estas 3 redes.

Fotos e Vídeos
As fotos e vídeos são importantes ferramentas de divulgação que utilizamos, e um material que nosso público já espera ver em
nossas redes sociais. Com poucos eventos realizados e sem contato direto com os atletas tivemos que recorrer ao material de
arquivo para não parar a produção de conteúdo. Também incentivamos os atletas da seleção brasileira de bocha que fizessem seus
próprios registros e produzimos alguns vídeos a partir desta ação.
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Eventos presenciais com captura de fotos e vídeos.:
- 3 fases de treinamento da bocha - 1 vídeo em cada fase,
totalizando 3 vídeos e cerca de 1500 clicks fotográficos.
- 1 campeonato regional (norte), produção de 1 vídeo e mais de
1000 clicks fotográficos

Além dos eventos presenciais, foram produzidos mais 7 vídeos ao lingo do ano, com destaque para os vídeos do aniversário da
ANDE, da candidatura para o Mundial de Bocha e de final de ano.

Programação Visual
Foram produzidas diversas artes gráficas para as lives, cursos, datas e eventos virtuais. Além disso, também desenvolvemos toda
identidade visual para a Candidatura do Campeonato Mundial de Bocha (veja próximo capítulo).
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Mídias Sociais
O Facebook é a página de maior alcance de
público e em 2020 tivemos um aumento no
número de seguidores:
Ultrapassando a marca de 16 mil
seguidores. No Instagram tivemos também
um crescimento significativo, chegando a
3600 seguidores.
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CANDIDATURA
CAMPEONATO
MUNDIAL DE BOCHA
2022
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Dando sequência à nossa intenção de também figurar no cenário mundial como grandes realizadores de eventos internacionais;
assim como realizamos o Open das Américas de Bocha 2018 e a Copa América de Bocha 2019; vislumbramos a possibilidade de
sediar o Campeonato Mundial de Bocha 2022 e iniciamos um trabalho imersivo de preparação de um Documento Oficial de
Candidatura (BID).

Foram meses de trabalho, com muitas reuniões; diversas visitas técnicas ao complexo de Arenas Cariocas do Parque Olímpico do
Rio; visitas a hotéis; cotações de preços e muita dedicação para apresentar um projeto de excelência.
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O Documento de Candidatura
Em outubro, submetemos nosso Documento de Candidatura à BISFed (Federação Internacional de Bocha), com 122 páginas.
Produzido em conjunto pelas três diretorias e dividido em 20 capítulos, criamos um projeto onde apresentamos detalhadamente
nossas ideias, com plena confiança de nossa capacidade para realizar o melhor campeonato mundial que já se viu. Além do BID,
produzimos um vídeo de apresentação que foi acompanhando o documento.
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A identidade Visual
Convidamos o designer e ilustrador Thúlio
Toledo para desenvolver um logotipo e toda a
identidade visual. Ele não só topou a ideia, como
apresentou 4 sugestões de logos. A escolha de
Thúlio não foi aleatória, pois além excelente
profissional de artes, é também atleta de bocha
da classe BC3, pela APPD/SP, de São José dos
Campos.
A marca escolhida foi inspirada na Escadaria Selarón que fica no bairro da Lapa, no Rio. Com 215 degraus e 125 metros, a escadaria
foi preenchida por azulejos coloridos, pelo artista chileno Jorge Selarón, com o propósito de melhorar o visual de onde morava e
tornar a fachada do seu ateliê mais agradável.
Com o tempo, visitantes e amigos de Selarón traziam azulejos do mundo inteiro para presenteá-lo e aos poucos ele os inseria na
obra. A escadaria era mutável, e de tempos em tempos ganhava novos azulejos e alguns também eram substituídos.
O mosaico, formado por partes trazidas de outros países eram somadas a milhares de outras partes já ali inseridas tornando o
lugar cada vez mais belo, colorido e agradável aos milhões de pessoas que a visitam ano a ano.
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Ao apresentar o projeto da marca, Thúlio justificou a escolha da escadaria como ponto de partida para um evento com cadeirantes:

“SIM! Uma escada… Somos intitulados “símbolos de superação”. Por mais que
isso soe como um clichê, isso ainda é um estigma que carregamos somente
pela nossa imagem.
Não é que isso não seja verdade! Mas é que sabemos que somos muito mais do
que isso! Provamos isso todos os dias, dentro e fora de quadra. Provamos para
nós mesmos e para o mundo que não é uma simples barreira que fará com que
nossos sonhos sucumbam e que não tememos enfrentar cada degrau da vida
para que cheguemos ao topo com garra, sabedoria, coragem e muita fé de que
a cada obstáculo vencido estaremos mais perto e mais fortes rumo a um
mundo melhor para as pessoas com deficiência.
Sim! Uma escada... Representação dos nossos desafios. Estes que aceitamos,
não por escolha, mas porque sabemos que somos capazes de superar e
lutamos com que sejam cada vez menores.”
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COMENDA DO
MÉRITO ESPORTIVO
“ALDO MICCOLIS”
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Neste ano foi agraciado pela Comenda do Mérito Esportivo “ALDO MICCOLIS” o professor Ivaldo Brandão, figura importantíssima na
história da ANDE e do paradesporto no Brasil.
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CONCLUSÃO
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Caríssimos,
Chegamos ao fim de mais um ano de muito trabalho e dedicação ao nosso propósito: “TRANSFORMAR E INSPIRAR VIDAS
ATRAVÉS DO ESPORTE”! Com esse direcionamento que norteia nossas ações em tudo que fazemos e ainda vamos fazer,
conseguimos atravessar esse deserto que foi o ano de 2020 e como a sagrada escritura nos mostra todo o tempo,
deserto é lugar de dificuldades sim, mas de muito aprendizado e reestruturação em nossas vidas. Esse período jamais
visto na história, nos mostrou que, sem estarmos juntos nunca chegaremos a lugar nenhum e com todo respeito ao outro
e principalmente respeitando às divergências de opinião, de posicionamento e às diversidades nos tornaremos fortes
para enfrentar estes obstáculos.
Realizamos apenas o Campeonato Regional Norte no mês de março e por todos os acontecimentos não pudemos
dar continuidade ao nosso calendário, mas nem por isso deixamos de trabalhar intensamente para manter o foco em
nossas ações. Criamos mecanismos para, mesmo de nossas casas, continuarmos conectados com todos os atletas,
clubes e parceiros que são a razão do trabalho que desenvolvemos com tanto amor, carinho e dedicação. A força de
vontade de nossos atletas, técnicos, familiares e clubes, em continuar treinando e buscando alternativas para estar
sempre em atividade, não importando o local ou condição para isso, nos deu uma imensa injeção de ânimo ante essa
muralha que estamos enfrentando e com certeza vamos transpor juntos.
Estamos entregando a vocês um ciclo de sucesso em todas as áreas que nos dispomos a lutar, resultado de
muito diálogo com a Família da ANDE durante todo o processo de reconstrução de nossos objetivos e metas. Tivemos
mudanças significativas sempre com foco na melhoria das ações, procedimentos e buscando a excelência para atender
da melhor forma possível todas as demandas que se apresentavam em nossa trajetória. Ainda virão muitos desafios, pois
não há vitória sem luta, mas certamente estaremos prontos e disponíveis para a batalha, com a garra e a determinação
de sempre, que é uma das marcas desta gestão. Em nome de toda equipe de trabalho: diretoria, funcionários,
coordenadores, comissões técnicas, classificadores, arbitragem e parceiros, agradeço a cumplicidade e apoio nesta
caminhada. Teremos muitas novidades pela frente e com a proteção de DEUS seguimos tranquilos em nossa missão.

Artur Cruz

45

