Brasil é campeão mundial de Natação para atletas autistas e com Down
O desempenho da equipe nacional superou as melhores expectativas
A equipe brasileira de natação composta por atletas com Síndrome de Down, patrocinada pelo
SESVESP, em razão do Pacto firmado com a SRTE/SP, foi campeã mundial de natação INAS (Federação Internacional de Esportes para Deficientes Intelectuais, na sigla em inglês) no
México.
O Brasil ficou em primeiro no quadro de medalhas no Campeonato Mundial de Natação da
INAS. Realizado de 28 de novembro a 3 de dezembro, em Águas Calientes, no México. Foram
30 ouros, 11 pratas e seis bronzes no total, somando a classe S14 e os grupos de teste da
competição, compostos por atletas com síndrome de down, jovens e autistas.
Para que se tenha ideia da euforia com o feito no México segue depoimento professor Roberto
di Cunto, coordenador do projeto ABDEM: “O campeonato começou e o Brasil, escondidinho e
muito tímido, começou a aparecer. A cada prova, um grito de união: ‘1, 2,3 Vai Brasil’, grito
esse que contagiou a todos. Uma vibração de todo o grupo. Uma boa marca. Uma final. E logo
no começo, uma vitória. Depois, outra…outra… e mais outra. O público começou a torcer pelo
Brasil. A TV mexicana elogiava o Brasil. Os técnicos de outros países nos elogiando, passaram a
nos olhar com respeito e admiração. Nossa energia contagiou o mundo. E que energia…! Ao
final, o sonho que parecia impossível, se transformou em realidade. Foram 30 medalhas de
ouro; 11 medalhas de prata e 6 medalhas de bronze. Quebramos 5 recordes mundiais. Três
desses recordes eram daquela poderosa equipe Australiana, que duravam desde 2004.
Nosso sonho do 3º lugar? Fomos muito além. Sonhamos um sonho impossível e acordamos
CAMPEÕES MUNDIAIS. Somos CAMPEÕES MUNDIAIS de NATAÇÃO”.

Equipe campeã no México

