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PRÓLOGO

A Associação Bauruense de Desportos Aquáticos (ABDA) tem como sede a cidade de Bauru - São Paulo e atua com crianças e
adolescentes nas piscinas e nas pistas de atletismo desde 2010. Hoje conta com aproximadamente 5.500 atletas atendidos, das mais
variadas idades, entre crianças e adolescentes.
A ABDA é afiliada à Federação Aquática Paulista (FAP), à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), à Federação
Paulista de Atletismo (FPA) e à Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). Esta associação nasceu com o intuito de inclusão social,
proporcionando a essas crianças novas oportunidades com novas perspectivas.
A partir de 2017, a ABDA Projeto Futuro também passou a oferecer aulas de música, por meio da ABDA Filarmônica, com o
objetivo de formar uma orquestra. No braço musical da ABDA, são oferecidas aulas de musicalização, coral infantil e juvenil, piano,
cordas, violão, percussão e instrumentos de sopro.
Desde 2018, a ABDA atua também na cidade do Rio de Janeiro, onde por meio de um contrato de cooperação, reabriu o Parque
Aquático Julio Delamare, no Complexo do Maracanã, retomando as atividades esportivas naquele local. Hoje, na ABDA Rio, são
atendidas 1.100 crianças. Fechado desde 2013, o Parque Aquático passou perto de ser transformado em um estacionamento do
Maracanã, em projeto da reforma para a Copa do Mundo de 2014. Hoje se encontra revitalizado e em plena atividade.
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Receitas
A ABDA tem como seu principal mantenedor, o empresário Claudio Zopone, recebendo, também, apoio financeiro de
patrocinadores e projetos incentivados pelos governos Federal, Estadual e Municipal.
Sua receita em 2018 foi de R$ 8.481.934,38, sendo R$ 7.254.520,08 dos nossos mantenedores, R$ 1.191.979,65 de
patrocinadores e Lei de Incentivo ao Esporte e R$ 35.434,65 outras despesas.
Os recursos dos nossos mantenedores e patrocinadores foram utilizados para pagamentos gerais. Já a verba da Lei do Incentivo
ao Esporte, foi destinada para pagamentos especificados nos projetos na qual prestamos contas.

Despesas
A Associação Bauruense de Desportes Aquáticos teve suas principais despesas pagas em 2018 através do empresário Claudio
Zopone, patrocinadores e por verba da Lei do Incentivo ao Esporte.
As despesas resumidas foram as seguintes:
Despesas administrativas – R$ 498.987,64
Despesas operacionais – R$ 520.767,26
Despesas com atividades esportivas – R$ 7.039.191,59
Despesas financeiras – R$ 9.485,99
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Considerações Finais

A ABDA, no primeiro ano do projeto, em 2010, tinha aproximadamente 10% (dez por cento) da quantidade de atendidos que possui
atualmente. Esse crescimento é muito gratificante aos olhos dos mantenedores e patrocinadores, pois retrata o trabalho sério com que a
entidade vem desempenhando seus objetivos desde o início da fundação. Mas como em todos os setores da sociedade, seja no
primeiro, segundo ou terceiro setores, tudo tem sido muito caro e custoso. A cada investimento, a cada participação em campeonatos ou
torneios,

há

a

necessidade

de

vultosos

dispêndios,

com

inscrição,

alimentação,

transporte,

uniformes,

etc.

Atualmente o projeto conta com lista de espera de pessoas que aguardam vagas para participarem dos projetos, em todas as
modalidades, e para que possamos continuar dando a qualidade e padrão de excelência, com colaboradores de alta qualidade tanto das
áreas técnicas e administrativas, bem como estrutural, há a necessidade de grandes investimentos financeiros. Acreditamos que essa
dificuldade deva ser presente em tantas outras entidades que desenvolvem projetos como o nosso espalhados pelo país. Hoje,
contamos não só com o apoio financeiro de nossos mantenedores, mas também de nossos patrocinadores e projetos incentivados pelo
Governo Federal, Estatual e Municipal. Com muita transparência, prestamos contas de todos os recursos que a entidade recebe, e
todas as nossas demonstrações financeiras foram devidamente aprovadas pelos Conselhos.
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