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Destaques

• Lei de Incentivo Estadual

• Inauguração Parque Aquático Santos Dummont

• Pandemia Covid-19
• Torneios Natação

• Torneios Polo Aquático – Liga Nacional Divisão II
• Resultado Financeiro



Parque Aquático 
Santos 
Dummont

• No dia 7 de março de 2020, foi inaugurado o novo Parque Aquático Santos Dummont com a realização 
do Torneio Nado Rápido e partida amistosa de polo aquático com equipes da Passarinho Nadadores.

• O evento contou com a presença do Governador do Estado, Paulo Camara, com o presidente da 
Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos - CBDA, Luiz Fernando Coelho, com o Secretário de 
Educação e Esportes, Fred Amancio, com o Secretário de Esportes, Diego Perez, além dos atletas 
olímpicos e paraolímpicos pernambucanos, Joana Maranhão, Adriana Salazar, Nikita, Phelipe Rodrigues, 
João Ivison, entre outros.

• Com casa cheia, a competição contou com 266 atletas dos clubes AABB, Sport, Português, Sesc, M3Swim, 
Cardeal de Arcoverde e abre a temporada 2020.

• Já no próximo fim de semana foram realizados o primeiro Torneio Pernambucano de Natação - Pre-
mirim, Mirim e Petiz 



Covid-19  
Comunicado 

Oficial

O Presidente da Federação Aquática Pernambucana – FAP, no uso de 
suas atribuições, baseado na orientação do Ministério da Saúde, Comitê 
Olímpico do Brasil – COB e Confederação Brasileira de Desportos 
Aquáticos – CBDA em virtude da pandemia do novo CORONAVÍRUS é o 
dever da FAP em preservar a saúde de todos envolvidos nos esportes 
aquáticos desde atletas, técnicos, dirigentes, pais, público em geral, 
Resolve: 

1 – Suspender, a partir de hoje dia 16/03/2020 até 06/04/2020, todos 
os eventos do calendário da Federação Aquática Pernambucana – FAP, 
visando garantir a integridade de todos envolvidos, além atender as 
determinações das entidades nacionais de saúde e esporte; 

2 – Posteriormente a FAP divulgará uma nova Nota sobre o Assunto. 

Atenciosamente, 

Recife, 16 de março de 2020. 

Presidente 



Retomada das 
atividades
Em 07 de julho de 2020, a FAP em conjunto com a Secretaria de 
Esportes de PE, promoveu a volta dos treinos de natação no nosso 
estado. Após 4 meses de paralização das atividades devido a 
pandemia do Covid-19, foram elaborados protocolos rígidos de 
procedimento para minimizar os riscos de contaminação ainda 
presentes.

Protocolo Parque Aquático Santos Dummont

Como intuito de permitir um retorno gradual das atividades da 
forma mais segura possível, a Secretária de Esportes 
disponibilizou as piscinas do Parque Aquático Santos Dummont 
para os clubes associados a FAP iniciarem o retorno das atividades 
seguindo o protocolo elaborado pelo Governo do Estado de PE 
com a colaboração técnica da FAP representada pelo seu 
presidente Marcelo Falcao.

https://0cc2b1b4-292e-47b2-a898-83710d53417d.usrfiles.com/ugd/0cc2b1_a565f39040214eb988edeeb7134c94b4.pdf


Primeira competição 
na América Latina
• Em 19 de setembro foi realizada a primeira 

competição oficial de natação da América Latina, 
com a participação de 195 atletas de 10 estados do 
Brasil, com transmissão ao vivo pela TV CBDA e 
participação de Ricardo Prado como locutor em 
Recife e Alexandre Pussield como comentarista em 
Miami/USA.

• Tivemos novamente a presença do governador de 
Pernambuco, do secretário de educação, do 
secretário executivo de esporte, do presidente da 
CBDA e de toda diretoria da federação. Como 
resultado dos protocolos realizados no evento 
Pernambuco foi o alvo da atenção em todo Brasil 
pela excelente competição realizada, se tornando 
modelo para realização de competições 



Referencia 
nacional



Natação

Nos últimos 4 meses do ano realizamos várias 
competições, como torneios interestadual 
Mirim e Petiz e de categorias, Festival 
Regional de integração nacional Norte 
Nordeste Mirim e Petiz, Campeonato 
pernambucano de natação absoluto Troféu 
Adriana Salazar, Campeonato de Integração 
Nacional de Natação Infantil, Juvenil e Júnior e 
Torneio Fita Azul 



Polo Aquático

• No polo aquático realizamos com 
extremo sucesso o Campeonato 
Brasileiro Adulto da Divisão II, com o 
recurso do convênio com a 
Secretaria de Educação e Esportes de 
Pernambuco.

• A equipe pernambucana Passarinho 
Atividades Aquáticas – PAA, tornou-
se campeão invicto do brasileiro. 



Investimentos

• Realizamos a manutenção do nosso placar 
eletrônico e das nossas tendas de apoio para 
os eventos. Adquirimos novas medalhas 
para premiação com layout diferentes, com 
escudo da FAP e nomes dos eventos, muito 
elogiadas por todos.

• Premiamos com troféus os atletas mais 
eficientes de 2019, premiamos com troféus 
e medalhas os atletas do torneio Fita Azul de 
natação, e já adquirimos todos os troféus 
doa atletas mais eficientes de 2020, que 
serão entregues em um evento a ser 
programado pela FAP junto com os filiados 



Lives

• Também para registrar a federação com 
ajuda dos pais de atletas, transmitiu ao 
vivo pela internet toda nossos eventos, 
para isso contratamos uma internet de 
fibra ótica para melhor qualidade da 
transmissão.



Fluxo Financeiro 2020



Situação 
Patrimonial

Balanço Resumido 31/122020
Ativo
Santander Corrente 31.095,57
Santander Investimentos 10.513,65
Poupanca 961,36
Mercado Pago 22.112,95
BB 4.193,80

68.877,33

Passivo
CBDA -23.554,00
Governo Estado PE - Liga Nacional -4.193,80
Liga Nacional -11.700,00

-39.447,80

Superavit 29.429,53



Por fim 2020 foi um ano muito difícil, mas com o trabalho de 
todos que fazem a FAP, vice-presidente, diretoria, 
funcionários, árbitros, filiados, atletas, pais e Governo de 
Pernambuco através da Secretaria de Educação e Esportes, 
temos a certeza que realizamos uma excelente temporada 
apesar de todas as dificuldades. 

“TUDO QUE SE FAZ COM AMOR, NÃO TEM COMO DÁ 
ERRADO”

Meus sinceros agradecimentos.

Marcelo Caldas Falcão
Presidente da FAP


