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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019/2020 
 
 
 

 

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. 
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§ 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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INTERNAL 

 

ATIVIDADES 2019 
 

 

 

Março 2019 
 

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

 

Após os ótimos resultados, a atleta do IPP Brasil, e Tany Barbosa foram convocados para 

as fases de treinamentos da seleção brasileira. O objetivo, conquistar uma medalha no 

Parapam e com isso a vaga para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020.   

 

 

 
 

Abril 2019 
 
 

IPP Brasil participa do desafio CPB/CBAT e  OPEN INTERNACIONAL LOTERIAS CAIXA 
DE ATLETISMO E NATAÇÃO 

 
Como forma de preparação para o Parapam-Americano, atletas do IPPBRASIL participam do 

evento, buscando indice pata toquio.  
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INTERNAL 

 

Maio 2019 
 

 

IPP Brasil PARTICIPA DA FASE NACIONAL DE ATLETISMO DO CIRCUITO CAIXA 

 

Em São Paulo, no Centro Paralimpico Brasileiro, foi realizado o evento valendo vaga para 

toquio. 

 

 

Junho 2019 

 

A Equipe IPP Brasil, esteve presente nos jogos universitariosJ 

 

OGOS 

 

O paratleta Pedro Neves em parceria com a Celso Lisboa , participou dos jogos 

universitarios econquista 2 medalhas uma de ouro no salto em distancia e uma de 

bronze no lancamento de dardo. 
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INTERNAL 

Agosto 2019 
 

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

 Já na competição, a Paratleta Tuane Barbosa conquistou a medalha de prata na classe 

F57 no arremesso de peso.  

 

 
 

 

Setembro 2019 

 

 

IPP Brasil no campeonato Brasileira de atletismo 
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INTERNAL 

 

Novembro 2019 

 

IPP Brasil no mundial de atletismo 

 

O IPP Brasil esteve presente no mundial com o paratleta emanoel Victor da classe F38 

que conquistou a 6ª colocação no mundial   
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INTERNAL 

 

 
 

ATIVIDADES 2020 
 

 

 

 

Insegurança de uma pandemia histórica 

 

Com o surgimento do Covid-19, no momento de voltarmos aos treinamentos da equipe, 

tivemos essa grande preocupação com o lockdown. Suspendemos os treinamentos por um 

momento, até entender o que estava acontecendo realmente. Vimos que a volta ia ser bem 

difícil, então realizamos alguns treinamentos online e também com gravação de vídeos, 

onde gravávamos os treinos e enviávamos no grupo para que todos pudessem realizar nas 

suas casas.   

Apos uns meses conseguimos organizar treinos em academias em horarios especificos, 

tentando evitar aglomeração e usando todas as proteções possíveis, mas ainda com muito 

receio de voltar aos treinos. Realizamos esses treiamentos por mais alguns meses. Até que 

com a pandemia piorando a cada dia, todos os campeonatos de 2020 foram cancelados, 

passamos por esse momento com muita dificuldade, e que se extendeu ate o começo de 

2021. 

                     


