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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019 
 
 
 

 

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 2019 
 

 

 

Março 2019 
 

Atletas do IPP são convocados para representar a Seleção Brasileira no Parapam-
Americano de Lima 

 

Após o ótimo resultado no mundial, os atletas do IPP Brasil, Anderson e Daniel foram 

novamente convocados para as fases de treinamentos da seleção brasileira. Mas agora 

com outro objetivo, conquistar o primeiro lugar no Parapam e com isso a vaga para os 

Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020.   

 

 

 
 

Abril 2019 
 
 

IPP Brasil participa de amistoso Internacional 

 
Como forma de preparação para o Parapam-Americano, a Seleção da Colômbia foi até São Paulo 

para uma sequência de amistosos contra as equipes do Brasil. A nossa equipe foi convidada a 

participar desse importante momento. Viajamos para Suzano-SP no dia 5/04, em dois dias, foram 

mais de 7 jogos. Além da seleção da Colômbia, também realizamos alguns jogos contra a equipe 

do Sesi-SP, que atualmente é a principal equipe do Brasil. Com esse alto nível de jogos, 

conseguimos ajustar a nossa equipe e realizar ótimos jogos com as duas equipes. Foi uma 

experiência muito imporntante, principalmente para os atletas que não tinham participado de 

nenhum campeonato internacional, com jogadores de seleção e que competem campeonatos 
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fortíssimos.  

 

 

 

Maio 2019 
 

 

IPP Brasil conquista ouro na primeira etapa da regional de Curitiba 
 

Em Curitiba, no ginásio de esportes Palácio de Cristal do Círculo Militar do Paraná, foi 

realizado o primeiro Campeonato Paranaense de Voleibol Sentado do ano.  Nos dias 4 e 

5 de maio a equipe venceu os seus jogos contra as equipes Circulo Militar, Paranaguá e 

Maringá por 3 sets a 0. Tornando o primeiro Campeão Paranaense do ano. Nessa 

competição foi transmitido o jogo através do canal do Youtube da Federação 

Paranaense: https://www.youtube.com/watch?v=R9TlY0_qTF8  

Foi muito importante para a divulgação do Voleibol Sentado e consequentemente da 

nossa equipe, que atualmente é a melhor do estado. 

https://www.youtube.com/watch?v=R9TlY0_qTF8
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Junho 2019 

 

A Equipe IPP Brasil, representou pela 7ª vez o município deCuritiba no 

PARAJAPS 2019 

 

Curitiba levantou o troféu de campeão pela 7ª vez nos Jogos Abertos Paralímpicos do 

Paraná. Um resultado muito importante para a equipe e para a cidade de Curitiba. 

Vencendo todas as partidas, a comissão técnica sai muito satisfeita com a performance 

dos atletas e manter a hegemonia por tantos anos. 

 

Agosto 2019 
 

Super Copa Interclubes, campeonato organizados pelos clubes 
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 O Super Copa Interclubes é um campeonato organizado pelas equipes que estão na 

série A do Campeonato Brasileiro, por ter poucos campeonatos a nível Nacional, os 

técnicos organizaram etapas em algumas cidades durante o ano, para a preparação das 

equipes para o Brasileiro. A equipe IPP Brasil teve um excelênte resultado, ficando em 

segundo lugar, contando com a participação de 10 equipes. 

 

 

 

 

Agosto 2019 
 

Atletas do IPP chegam em Lima representando a Seleção Brasileira no Parapam-
Americano 
 

 Já na competição, a seleção brasileira, invicta, venceu seu primeiro jogo contra o 

Perú(23) por 3×0, o segundo jogo repetimos o placar de 3×0 a Costa Rica(24), já o 

jogo contra os Estados Unidos(24) foi mais disputado, mas mesmo assim o Brasil fechou 

o jogo em 3x1, o quarto jogo foi contra a seleção da Canadá(25) e mais uma vez a 

seleção brasilera venceu o jogo por 3x1, e por último a seleção do Colômbia(26) 

fechando essa primeira fase com 3x0 e classificando- se para a semifinal. O Brasil venceu 

a semifinal contra Colômbia(27) de 3×0 e venceu a final contra os Estados Unidos(28) 



8 

 

 

por 3x0 , levando a medalha de ouro e a classificassão para Tóquio. 
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Setembro 2019 

 

 

IPP Brasil é campeão do Campeonato Paranaense 2019 - Curitiba 
 

Nos dias 14 e 15 de setembro aconteceu em Curitiba, no ginásio da Secretaria Do Estado 

Do Esporte E Turismo, a II Etapa do Campeonato Paranaense de Voleibol Sentado. O IPP 

Brasil foi campeão e trouxe o ouro pra casa pela segunda vez no ano. 

A equipe fez um brilhante campeonato, serem os donos da casa trouxe muita energia 

para a equipe, que contou com muita torcida no ginásio. O campeonato terminou com 

a nossa equipe em primeiro lugar, em segundo o Círculo Militar e em terceiro a equipe 

de Maringá. 

 

 

 

 

Novembro 2019 

 

IPP Brasil vence o Campeonato Paranaense 2019 – Maringá 

 

 

A equipe finaliza o ano com o melhor resultado possível. Vencemos o Campeonato 

Paranaense que aconteceu em Maringá, nos dias 2 e 3 de novembro. E com esse 

resultado, a equipe é campeã geral. O resultado dessa fase acabou se repetindo, com a 

equipe IPP Brasil finalizando em primeiro lugar, Círculo Militar em segundo e Maringá 
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em Terceiro. É um resultado importante, principalmente faltado pouco tempo antes do 

principal campeonado para a equipe. 
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Novembro 2019 

 

IPP Brasil segue se preparando para o Campeonato Brasileiro 

Os últimos ajustes aconteceram no amistoso contra o SESI-SP, nos dias 30/11 e 01/12, 

os jogos foram realizados no Ginásio da Bosch e na AABB. Foi de extrema importância 

poder receber a equipe do Sesi, já que nos últimos anos eles vem conquistando o 

primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, conseguimos mais ritmo de jogo para esse 

evento que a cada ano está com o nível das equipes mais forte. Contando também com 

atletas internacionais que são convidados para compor uma equipe de São Paulo.  

 
 

 
 

 

Dezembro 2019 

 

 

IPP Brasil fecha o ano com o 4º lugar no Campeonato Brasileiro de Vôlei 

sentado 



12 

 

 

O IPP Brasil mais uma vez representou muito bem o estado do Paraná. A equipe teve 

uma difícil batalha desde os primeiros jogos, na chave enfrentamos equipes como a do 

Vasco da Gama, Sesi e Instituto Ética, as principais equipes do Brasil.  

Novamente o IPP enfrentou a equipe do SESI-SP na semifinal. A equipe Jogou bem, mas 

não conseguiu acompanhar o ritmo forte da equipe de São paulo e perdeu por 3x1, 

resultado bom, já que foi a única equipe que conseguiu tirar um set dessa equipe. Já a 

disputa de 3º lugar foi no detalhe também, sentiram a parte física no último jogo, por 

ter sido um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos, e acabaram sofrendo 

a derrota para a equipe do Vasco da Gama – RJ. 

Esse ano teve a trasnmissão pelo Youtube do Comitê Paralímpico. 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=383235165791551 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=383235165791551

