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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 

 

Razão Social  

INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO PARADESPORTO 

C.N.P.J.  

09.235.890/0001-95 

Endereço  

Rua Tamoios n° 1508, Bairro Vila Izabel 

(DDD) Telefone/Fax  

41 3153-6199 

Cidade 

CURITIBA 

UF 

PR 

CEP  

 

E-mail Institucional 

contato@ippbrasil.org.br 

Nome do responsável pela Unidade  

FLAVIO TOLEDO JUNIOR 

E-mail do responsável 

flavio@ippbrasil.org.br 

 

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS  

 

I – a promoção da assistência social em seus variados matizes, especialmente mas não 

exclusivamente voltada a pessoas com deficiência, através do paradesporto, do desporto e de 

outras atividades que permitam a inclusão de pessoas em vulnerabilidade; 

II – a promoção da educação não-formal, através do paradesporto, do desporto e de outras 

atividades afins; 

III – a promoção do desporto e do paradesporto educacional, de participação ou de rendimento, 

no território nacional; 

IV – o estímulo ao desenvolvimento e à prática de atividades paradesportivas em geral; 

V – a promoção de atividades sociais, educativas, desportivas e culturas que contribuam para o 

desenvolvimento de paratletas. 

mailto:contato@ippbrasil.org.br
mailto:flavio@ippbrasil.org.br


 

2 
 

§ 1°. O IPP não atuará na educação formal. 

§ 2°. A consecução das finalidades previstas neste artigo dar-se-á mediante a execução direta ou 

indireta de projetos, programas e/ou planos de ação próprios ou de outras entidades públicas ou 

privadas; doação de recursos físicos, humanos e/ou financeiros; ou, ainda, pela prestação de 

serviços a empresas e outras entidades sem fins econômicos, bem como a órgãos do setor 

público que atuem em áreas afins, podendo o IPP, para tanto, utilizar de todos os meios 

adequados e permitidos pela lei, dentre os quais: 

I - – Viabilizar a participação de equipes associadas e formadas por pessoas com deficiência em 

eventos oficiais, nacionais e internacionais; 

II – Promover a confraternização entre seus associados e familiares;  

III – Administrar com probidade os recursos advindos de convênios, parcerias, patrocínios ou 

outra forma de fomento para o desenvolvimento de suas atividades; 

IV – Manter controle sobre as atividades e competições realizadas pelas equipes associadas 

formadas por pessoas com deficiência. 

V - Realizar atividades de iniciação e de aperfeiçoamento técnico nas modalidades paralímpicas; 

VI - Promover outras atividades e iniciativas necessárias à realização de seus objetivos previstos 

neste estatuto. 

VII - Promover a aproximação, convívio e entrelaçamento entre os filiados, e bem assim com 

relação a outras entidades esportivas de grau superior, congêneres e coirmãs. 

VIII - Conceder filiação a associações de pessoas com deficiência, que mantenham equipes 

esportivas compostas por pessoas com deficiências, para que participem oficialmente do 

desenvolvimento dos esportes de rendimento ou não. 

IX – Promover e incentivar a prática paradesportiva das pessoas com deficiência, por meio de 

treinamentos contínuos e participação em Competições afins, valorizando tais práticas como 

reais oportunidades de superação/aceitação dos próprios limites, além de propiciar maior 

socialização. 
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X – Promover a inclusão/transição dos atletas com deficiência para o mercado de trabalho, por 

meio de convênios, parcerias, contratos ou outros meios legais, afim de possibilitar um legado 

profissional para estas pessoas com deficiência, de forma que, após o encerramento de sua 

carreira esportiva, possa exercer uma atividade profissional e manter seus rendimentos e 

sustento.  

XI – Mobilizar, contratar, viabilizar a captação de recursos para atletas com deficiência ou 

equipes esportivas formadas por pessoas com deficiência. 

XII - Cooperar ou manter convênios com pessoas jurídicas de direito público ou privado para a 

prática, ensino, divulgação e promoção do paradesporto. 

XIII - Realizar atividades, em conjunto ou não com outras entidades, bem como pleitear junto a 

entidades particulares e aos poderes públicos todo apoio necessário para atingir seus objetivos. 

 

OBJETIVOS 

 

Desenvolver e potencializar as habilidades das pessoas com deficiência nas suas 

diversas vertentes; 

Inspirar jovens à pratica esportiva; 

Disseminar os valores do esporte; 

Fomentar o esporte nacional;  
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ATIVIDADES 2018 

 

Março/2018 

Atletismo de ouro 

Data: 13.03.18 

No fim de semana de 10 e 11 de março, aconteceu o regional Rio-Sul do Circuito 

Loterias Caixa de Atletismo e Natação. A competição aconteceu em Porto Alegre, 

capital do Rio Grande do Sul e reuniu atletas da modalidade na capital gaúcha. 

O time de atletas do IPPBrasil, Pedro Neves, Emanuel Vitor e Paulo Douglas, 

participaram da competição e voltaram com medalhas. Confira os resultados: 

Pedro Neves 

Ouro no lançamento de Dardo 

Ouro no Arremesso de Peso 

Prata no Salto em Distância 

Emanoel Victor 

Ouro no Arremesso de Peso 

Prata no Lançamento de Disco 

Paulo Douglas 

Ouro no Lançamento de Dardo 

Ouro no Lançamento de Disco 

Ouro no Arremesso de peso 

Coordenador técnico 

Walcir Brito 

Técnicos 

Fernando 
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Renata Diniz 

Bruno Kopke 

O Circuito Caixa Loterias é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e patrocinado 

pelas Loterias Caixa. Este é o mais importante evento paralímpico nacional de 

atletismo, halterofilismo e natação. Composto por quatro fases regionais e duas 

nacionais, tem como objetivo desenvolver as práticas desportivas em todos os 

municípios e estados brasileiros, além de melhorar o nível técnico das modalidades e 

dar oportunidades para atletas de elite e novos valores do esporte paralímpico do país. 

Em 2018, as disputas das fases nacionais serão separadas por modalidade – haverá 

ainda um Campeonato Brasileiro de cada esporte. 
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Maio/2018 

Inclusão pelo Esporte 

Paratletas do IPP participam de Virada Esportiva em Curitiba. 

A 2ª Virada Esportiva de Curitiba, que aconteceu de 9 a 11 de março em Curitiba, 

contou com a presença dos atletas do voleibol sentado da equipe do Instituto de 

Promoção do Paradesporto (IPPBrasil). O evento ofereceu mais de 220 atividades 

esportivas por toda a cidade de Curitiba, com o objetivo de divulgar o trabalho, os 

atletas e a importância do paradesporto para a reabilitação social da pessoa com 

deficiência. 

Os jogadores do IPP, participaram de uma das primeiras atividades da Virada, com 

alunos de 12 instituições de ensino especial, no Parque Barigui, que tiveram a 

oportunidade de praticar o voleibol sentado com os atletas, entre outras atividades. 

“Iniciativas como essa são muito importantes para nossa cidade. Dessa forma 

podemos fomentar o esporte entre as pessoas com deficiência, e ampliar os horizontes 

da inclusão em Curitiba”, destaca o presidente do IPPBrasil, Flávio Toledo. 

No total cerca de 600 pessoas com deficiência participaram das atividades ao longo 

dos três dias de eventos. A 2ª Virada Esportiva é uma realização da Prefeitura de 

Curitiba, RIC TV e Rádio Jovem Pan e faz parte do calendário de comemoração aos 325 

anos da cidade. 

 

Junho/2018 

Atletismo garante ouro na 1ª fase nacional do Circuito Loterias Caixa em 

SP 

O Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, recebeu nos dias 2 e 3 de junho, 

a 1ª etapa nacional do Circuito Loterias Caixa de Atletismo. Ao todo, 287 atletas de 22 

Estados e do Distrito Federal participaram da competição, entre eles os atletas do 
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IPPBrasil Paulo Douglas e Emanuel Vitor, que garantiram medalhas em suas 

modalidades. 

Confira os resultados de cada um deles: 

PAULO DOUGLAS MOREIRA DE SOUZA 

PROVA MEDALHA MARCA IT 

LANÇAMENTO DE DARDO OURO 40,29 91,606 

LANÇAMENTO DE DISCO OURO 29,63 78,282 

EMANOEL VICTOR SOUZA DE OLIVEIRA 

PROVA MEDALHA MARCA IT 

ARREMESSO DE PESO OURO 13,03 79,950 

O Circuito Loterias Caixa de atletismo conta com duas etapas nacionais e a terceira 

etapa, agora, recebe o nome de Campeonato Brasileiro, e funcionará de uma forma 

diferente das demais. Nesta primeira etapa da competição foram habilitados para 

participar atletas que obtiveram o índice mínimo estabelecido pelo CPB nos eventos 

validados, como as etapas regionais do Circuito Loterias Caixa, Desafio CBAt/CPB, 

Jogos Universitários, eventos da Federação Paulista de cegos e da Associação Brasileira 

de Desportos para Deficientes Intelectuais (ABDEM). Além dos esportistas com os 50 

melhores Índice Técnico Competitivo (ITC) da temporada passada. A segunda etapa 

nacional será em agosto. 

Fonte: Comitê Paralímpico Brasileiro 
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Julho/2018 

Jogos Regionais de São Paulo  

A equipe de atletismo B do IPPBRASIL esteve nos jogos regionais de SP da cidade de 

Santa Bárbara do Oeste, os atletas conquistaram um total de 6 medalhas de ouro e 3 

de pratas.  

João Victor : classe F37 conquistou 3 medalhas de ouro, no Lançamento de Dardo, 

Arremesso de Peso e Lançamento de Disco 

Lucas Veiga: classe T35 conquistou 3 medalhas de ouro, nos 100 metros, 200 meteos e 

Salto em distância. 

Lucas Lenon: classe F35 conquistou 3 mesamhas de prata, no Lançamento de Dardo; 

Arremesso de Peso e Lançamento de Disco. 
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O paratleta olímpico Pedro Neves é o orgulho do Morro do Cavalão 

Quando todas as dificuldades e circunstâncias apontam para o fim de um sonho, é aí 

que entra em cena o que pode ser chamado de superação. A história poderia ser de 

tantas pessoas que pensaram em desistir pelo Brasil afora, mas aconteceu em uma das 

principais comunidades de Niterói, o Morro do Cavalão, em Icaraí, na Zona Sul. Trata-

se do paratleta olímpico Pedro Neves, que acabou de disputar nesta semana os jogos 

universitários Parapan-Americanos, em São Paulo. Na ocasião, o atleta disputou três 

provas: venceu a modalidade salto em distância e faturou o segundo lugar em 

arremesso de peso e lançamento de dardo. 

Para o atleta, quem vê a glória de um título, talvez, não saiba da luta diária que o 

esportista amador tem em conseguir nadar contra uma maré de falta de patrocínio: 

“Com muitas dificuldades de estrutura esportiva devida, local adequado de 

treinamento, tendo de me deslocar todos os dias para treinar em Sulacap, mais todas 

estas barreiras, me impulsionam a seguir em frente”, desabafou o atleta, que 

prosseguiu: “Essas barreiras servem de combustível para avançar e conquistar 

medalhas e representar o Morro do Cavalão”. 

Fonte: Jornal O Fluminense 

Atleta do IPP Brasil é destaque nos jogos Parapan-Americanos 

Uma competição de nível universitário, o Parapan-Americano, que aconteceu de 19 a 

29 de julho, em São Paulo, teve um representante brasileiro de peso. Pedro Neves, 

morador do Morro do Cavalão, em Niterói, tem destacado no cenário esportivo 

nacional 

Ao todo, o esportista disputou três provas, arremesso de peso, ficando em segundo 

lugar; lançamento de dardo, terminando na segunda colocação; e salto em distância, 

conquistando a primeira posição. 

Estudante do 6° período de administração, pela faculdade Celso Lisboa, Pedro é atleta 

paralímpico do instituto de promoção do Paradesporto (IIP Brasil). 
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“ Quero Utilizar minha experiência acadêmica para gerir a parte administrativa do IPP 

Brasil, que hoje sou diretor de Projetos, dando suporte e condições de treinamento e 

competições. Um apoio que não tive em minha carreira.”, disse. 

Além de auxiliar os futuros esportistas do Brasil, Pedro afirma que desporto necessita 

da ajuda de outros setores da comunidade: “Meu maior apelo é para empresários, 

sociedade civil e governo, que precisam investir no esporte paralímpico. São tantas as 

barreiras que enfrentamos e eles podem colaborar, podendo ter suas marcas 

valorizadas junto ao atleta paralímpico.”, contou. 

 Fonte: Jornal Plantão em Foco – 25/07/2018 

Atletas do IPP conquistam terceiro lugar no mundial de vôlei sentado 

Dois atletas do IPP Brasil, foram convocados representando a seleção brasileira no 

mundial de vôlei sentado, que se iniciou no dia 13 de julho na Holanda. Anderson 

Santos e Daniel da Silva, voltam para o Brasil com o troféu do terceiro lugar após 

ganhar da Ucrânia na disputa pelo terceiro lugar, neste domingo(22).  

Invicta a seleção, venceu seu primeiro jogo contra a Croácia(15) por 3×1, em seguida 

o  placar de 3×0 se repetiu contra o Cazaquistão(18) e o Estados unidos(19), 

classificando- se para a semifinal o Brasil perdeu para a Bósnia(21) de 3×1, levando o 

bronze contra a Ucrânia(22), por 3×0. 

Este ano a preparação da equipe brasileira aconteceu em quatro fases de treinamento 

no Ct Paralímpico em São Paulo. Segundo o representante da IPP Daniel da Silva 

que  pela terceira vez competiu o mundial de vôlei sentado ”Esse foi meu terceiro 

mundial e é como sempre uma honra defender o meu país”, Nos conta Daniel. 

A seleção que conquistou sua primeira medalha em mundial, sendo de prata em 2014 

segue agora também com o bronze e aguarda 2020.  
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Agosto 2018 

IPP Brasil conquista ouro na segunda etapa da regional de Maringá 

Nos dias 11 e 12 de agosto de 2018 aconteceu em Maringá, no ginásio Valdir Pinheiro, 

Vila Olímpica, a II Etapa Regional Sul de Paravôlei. O IPP Brasil trouxe o ouro mais uma 

vez para casa. 

A equipe obteve sucesso nessa segunda etapa sendo campeã invicta, ao vencer as 

equipes do Circulo Militar, Paranaguá e Maringá por 3 sets a 0 

O IPP foi campeão em cima dos donos da casa e mesmo sendo campeão invicto, teve 

dificuldades durante a partida. “O título veio após um jogo difícil, que ficou empatado 

até a metade do primeiro set, foi quando conseguimos dominar o jogo”, coloca o 

atleta Sandro Colaço. 

Na conquista do 13º título, o IPP contou com a estreia de alguns jogadores como: 

Diones Lopes e o atleta Rubens Junior, que estreou em nova posição. “Voltamos para 

casa com o título novamente de campeão, sem perder nenhum set, mostrando que o 

IPP Brasil domina o vôlei sentado na região sul”, completa com orgulho o atleta. 
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A terceira etapa do campeonato acontecerá em Curitiba nos dias 20 e 21 de 

setembro/2018. 

 

Setembro de 2018 

Comemoração do Dia Nacional do Atleta Paraolímpico – 21/09/2018 

O Dia Nacional do Atleta Paraolímpico foi celebrado na Unilehu nesta sexta-feira (21), 

dando sequência às comemorações ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, 

que é comemorado no dia 22, homenageando os atletas do Instituto de Promoção do 

Paradesporto (IPP Brasil). 

O evento teve como objetivo apoiar o movimento paraolímpico brasileiro que surgiu a 

partir da luta das pessoas com deficiência, como meio de afirmação de seu potencial, o 
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qual foi reconhecido oficialmente, a partir do decreto de lei nº 12.622, de 8 de maio de 

2012. Oficializando o dia 22 de setembro como dia nacional do atleta paraolímpico. 

Abrindo o evento o presidente Flavio Toledo, dirigiu-se a seus atletas com solenes 

palavras, na sequência foram abordados os temas: Nutrição e Motivação, finalizando 

com uma roda de conversa, a qual o tema abordado foi o protagonismo dos paratletas 

na mídia atual. 

De acordo com a presidente do IPP Brasil Flavio Toledo ”Esta data visa homenagear, 

apoiar e divulgar todo o trabalho dos atletas paralímpicos, além de agir como uma 

ferramenta de inclusão das pessoas com deficiência”. 

O IPP Brasil possui posição de destaque no cenário paraolímpico Brasileiro, dando 

sequência a colocação brasileira, a qual é a sétima potência mundial no ramo de 

esportes paralímpicos. 
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Outubro 2018 

IPP Brasil é campeão pela 14ª vez na Regional Sul De Paravôlei 

Nos dias 20 e 21 de outubro aconteceu em Curitiba, no ginásio da Secretaria Do Estado 

Do Esporte E Turismo, a III Etapa Regional Sul de Paravôlei. O IPP Brasil foi campeão e 

trouxe o ouro pra casa pela segunda vez. 

A equipe obteve sucesso na reta final sendo campeã invicta, ao vencer as equipes do 

Maringá, Paranaguá e Círculo Militar por 3 sets a 0 (25×17, 25×18, 25×20), deixando a 

equipe do Maringá com a terceira colocação. 

Sem participar da 1ªfase, a equipe se destacou consideravelmente sendo campeã 

invicta na segunda e terceira fase, levando o título regional pela 14ª vez.  

Contando um pouco mais de como foi, Daniel Jorge ressalta que a competição foi 

tranquila e  também serviu de preparação para o campeonato Brasileiro ”Foi uma 

competição bem disputada, onde ganhamos os 2 primeiros jogos com um pouco mais 

de tranquilidade, com uma Final bem disputada contra a equipe do Círculo Militar, 

onde vencemos por 3×0” 

O campeonato Brasileiro que acontecerá dos dias 10 á 15 de dezembro em São Paulo 
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Novembro/2018 

A Equipe de Volei Sentado do IPP Brasil, representou o município de 

Curitiba no PARAJAPS 2018 e foi pela 6ª vez campeã 

Curitiba levantou o troféu de campeão pela 6ª vez nos Jogos Abertos Paraolímpicos do Paraná, 

que está na sua 7º edição. Invicta desde a primeira edição em 2012, Curitiba somente não 

participou em 2014, onde a campeã foi Maringá,  porque competia o Campeonato Brasileiro. 

Com grandes nomes do vôlei sentado como os atletas olímpicos Daniel Jorge da Silva e Jacó 

Valtrick Curitiba venceu todas as partidas, perdendo apenas um set para Pinhais, e pode soltar 

o grito de campeão após vencer Paranaguá por 25/11, 25/13 e 25/5. 

http://www.jogosabertos.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7585&tit=In

vencivel-Curitiba-e-pela-7a-vez-campea-do-volei-sentado-no-

PARAJAPS&fbclid=IwAR0nM7mETiCdzMboVuSYXxocZ7q9cwN0jTn-

rR0UsqTGn_iWU9fQDtMMsmk 

 

http://www.jogosabertos.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7585&tit=Invencivel-Curitiba-e-pela-7a-vez-campea-do-volei-sentado-no-PARAJAPS&fbclid=IwAR0nM7mETiCdzMboVuSYXxocZ7q9cwN0jTn-rR0UsqTGn_iWU9fQDtMMsmk
http://www.jogosabertos.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7585&tit=Invencivel-Curitiba-e-pela-7a-vez-campea-do-volei-sentado-no-PARAJAPS&fbclid=IwAR0nM7mETiCdzMboVuSYXxocZ7q9cwN0jTn-rR0UsqTGn_iWU9fQDtMMsmk
http://www.jogosabertos.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7585&tit=Invencivel-Curitiba-e-pela-7a-vez-campea-do-volei-sentado-no-PARAJAPS&fbclid=IwAR0nM7mETiCdzMboVuSYXxocZ7q9cwN0jTn-rR0UsqTGn_iWU9fQDtMMsmk
http://www.jogosabertos.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7585&tit=Invencivel-Curitiba-e-pela-7a-vez-campea-do-volei-sentado-no-PARAJAPS&fbclid=IwAR0nM7mETiCdzMboVuSYXxocZ7q9cwN0jTn-rR0UsqTGn_iWU9fQDtMMsmk
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Dezembro 2018 

IPP Brasil fecha o ano com o 3º lugar no Campeonato Brasileiro de Vôlei 

sentado 

O IPP Brasil mais uma vez representou muito bem o estado do Paraná em uma 

competição nacional. O time comandado pela técnica Alessandra Oliveira e pela 

preparadora física Tatiana Moreira, enfrentou uma chave muito forte que contava com 

o Sesi/SP, último campeão e que terminou levantando a taça nesse ano novamente, e 

o próprio IBP/SP da cidade de Barueri que acabou sendo derrotado na decisão do 

terceiro lugar para o IPP.   

“Tivemos um início complicado, com uma chave difícil, mas o time foi se arrumando 

durante a competição. Tanto que enfrentamos o Sesi de igual para igual na semifinal, e 

com um excelente trabalho da nossa comissão e do nosso psicólogo Carlos Bianchini, 

os jogadores se superaram e fizeram um excelente jogo contra o IBP de Barueri, onde 

conseguimos com muita garra a conquista do terceiro lugar”. Destacou a treinadora.  

A decisão do terceiro lugar foi muito movimentada. Em um jogo muito equilibrado o 

IPP Brasil conseguiu vencer por 3 sets a 2 e assim, garantir o time e o nome do estado 

do Paraná mais uma vez entre os melhores times do Brasil. Um dos destaques do time 

e que fez uma grande competição, foi o capitão Daniel Silva.  

“Não era o resultado que a gente esperava, sonhávamos com uma final, mas foi um 

resultado significativo e permanecer entre os três primeiros lugares no ranking 

brasileiro desde 2012 é motivo de orgulho para todos nós”. Disse o capitão.  

“2018 pra mim foi um ano produtivo, muito bacana, estive também na Seleção 

Brasileira e tivemos uma conquista muito importante que foi a medalha de bronze no 

mundial e deixando a seleção em segundo no ranking”. Completou Daniel.  

O Campeonato Brasileiro foi disputado de 10 a 14 de dezembro em São Paulo e teve o 

Sesi/SP campeão, o Vasco/RJ foi o segundo lugar, com o IPP Brasil em terceiro, além do 

IBP/SP em quarto.  
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Agora os atletas descansam da temporada e se preparam para as competições que 

virão em 2019, começando provavelmente, pelos regionais no segundo trimestre do 

ano.  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 


