
O nosso desafio

Esporte como 

ferramenta de inclusão 

“ Não Basta ser forte, é 

preciso ter  GARRA”

Corredores Reunidos Inclusivos e Adaptados
Integração                cidadania                  diversidade                  saúde                          inclusão

Seja diferente quando a igualdade te Inferioriza, Seja igual quando a diferença te Discrimina

Mude seu estilo de vida                               Junte-se a nos                              Seja nosso parceiro
Inclusão através 

do Esporte



Objetivos Esporte

Mudar o cenário brasileiro da 

exclusão social, 

Prioriza a 

disciplina,  e 

ajuda a 

desenvolver 

o controle 

motor  e 

emocional

Melhora a saúde e a 

autoestima, promove a 

interação do individuo com 

o grupo social e com a 

sociedade 

Inclusão através 

do Esporte
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Presidente da 

Achilles NY

Total atenção à inclusão social, 

focando principalmente idosos, 

jovens em área de risco, crianças e 

adolescentes

Atenção total as 

pessoas com 

deficiências 

(PCDs) 

de uma forma 

diferenciada dos 

moldes atuais

Objetivos
Inclusão através 

do Esporte
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COMPETIÇÃO
PROJECT GOLD – CRIA BRASIL

Promover, estimular 

e desenvolver sem 

fins lucrativos a 

pratica esportiva

Desenvolve 

oficialmente, 

programas 

sócio-

esportivo

Entrevista na TV convenção canal 43

Inclusão através 

do Esporte
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 Atingir  índice Paralímpico

Metas 

Participar varias provas no Brasil e exterior

Inclusão através 

do Esporte

Corredores Reunidos Inclusivos e Adaptados
Integração                cidadania                  diversidade                  saúde                          inclusão

Seja diferente quando a igualdade te Inferioriza, Seja igual quando a diferença te Discrimina

Mude seu estilo de vida                               Junte-se a nos                              Seja nosso parceiro



27ª  Volta pedestre Itu 2011

Juninho  campeão São 

Silvestrinha 2010

CRIA-KID

Nossos Atletas 
Inclusão através 

do Esporte
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Reunião Técnica



São Silvestre 2010

Maratona de Nova York

Nossos Atletas 
Inclusão através 

do Esporte
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1ª jogadora de Golfe em cadeira do Brasil

Atletas Paraolímpicos
Inclusão através 

do Esporte
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Programação de treinamentos
 1ª Cadastro 

 2ª Medicina Esportiva USP

 3ª Periodização Metas

Observações

Ciclo de treinamento baseado nas principais competições

Fase 1 - BASE

Fase 2 - ESPECÍFICO

Fase 3 - Competição.

JAN FEV MAR ABR MAI

Medicina Esportiva

Inclusão através 

do Esporte
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Equipe Técnica

 Responsável Técnico: Sr.Edmar 

 co-fundador da CRIA

 vivencia no esporte a mais de 30 anos

 Destaques em grande provas nacionais e 
internacionais.

 40 anos correndo. 39 maratonas completadas. 

 4 Maratonas Internacinal, 5 voltas no planeta. 

 Responsável ADM / Marketing: Sr. Armando 

 Presidente: Sr. Aldo Meira 
 Atleta com mais de 30 anos de vivencia no 

esporte

Inclusão através 

do Esporte
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Necessidades 
– Uniformização

– Transporte dos atletas.

– Hospedagem dos atletas.

– Alimentação, Suplementação

– Divulgação e marketing do projeto

– Treinamento e preparação da equipe

Circuito corrida e caminhada de Itu

Inclusão através 

do Esporte
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Momento Paralímpico 



Maratona de New  York  2011



Contatos / Divulgação

Workshop – Palestras - Eventos

 Facebook.com/criabr.oficial

 Instagram.com/criabrasiloficial

 E-mail: contato@criabrasil.org

 www.criabrasil.org

 CRIA BRASIL – Tel: 11-7484-7266
Você Pode

OBRIGADO

Inclusão através 

do Esporte
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http://www.desafiobertioga-maresias.blogspot.com/
mailto:contato@criabrasil.org

