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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2022 
 
 
 

 

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
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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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ATIVIDADES 2022 

 
 

2022: Esperança de um ano melhor para 2022 

 

Com a evolução da ciência e a possibilidade de vacina em 2022, o ano começa com esperança, 

esperança de que as coisas voltem a acontecer, a se normalizar. Estamos ansciosos para o 

retorno dos treinos, que os campeonatos retornem com força total e que as pessoas possam 

retornar a sua vida com mais tranquilidade e com muita saúde.   

 

 

Janeiro 2021 

O voleibol em suas modalidades. 

 

Os atletas e a comissão técnica foram convidados para participar do evento organizado pelo 

Estado do Paraná. Esse evento se chama Verão Paraná, que aconteceu na praia de Caioba. Foram 

dois dias de muito voleibol, o convencional e o paralímpico. E o mais importante é que os jogos 

do paralímpico foram realizados junto com o convencional, proporcionando ao público conhecer 

essa modalidade.  

Os jogos eram em trios, e os nossos atletas Daniel Silva, Carlos Jacó e Ediandro Casagranda 

representaram o IPPBRASIL. O diferencial dessa modalidade, é que os atletas jogam em pé, na 

areia e em ambiente aberto.  

Depois de um dia inteiro de jogos a nossa equipe conquistou a segunda colocação. Um ótimo 

resultado para a nossa equipe.  
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Fevereiro 2022 

Início dos treinos da equipe IPPBrasil 

 

Com a liberação dos treinamentos nas quadras esportivas de Curitiba, tivemos o apoio do Governo 

do Paraná para voltarmos com os treinamentos no Ginásio da Secretaria de Estado do Esporte do 

Turismo.  O que nos ajudou muito, já que esse ano o Clube AABB não renovou a parceria conosco.  

Mantivemos os treinos duas vezes na semana, no período da noite. Acreditamos que esse ano 

vamos ter mais possibilidades de dar sequencia nos treinos, sem as grandes pausas por conta do 

aumento dos casos do Covid-19.  
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Março 2022 

É Seleção Brasileira para ela também!  

 

Esse mês não poderia vir com uma notícia melhor que essa. A nossa técnica Alessandra Folmann foi 

convocada pela primeira vez para a semana de treinamento da Seleção Brasileira. O convite foi 

feito pela CBVD (Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes). A Técnica representa além 

da cidade de Curitiba e seu estado entre os melhores do Brasil, mas também representa as 

mulheres, já que é a única mulher entre os demais técnicos e auxiliares técnicos. Uma conquista 

muito especial. A equipe IPPBRASIL está muito feliz e torcendo para que tenha muito sucesso. 

Mundial está logo ali. 
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Maio 2022 

Doe sangue pelo esporte 2022 

 

Os nossos atletas estiveram na sede do Hemepar para a realização da doação de sangue, essa 

doação faz parte da campanha realizada pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude 

como contrapartida social dos beneficiários do Programa Municipal de Incentivo ao Esporte. Além 

dos atletas e instituições, o programa incentiva as pessoas a realizar a doação nesse período do 

ano, onde há queda de doação de sangue. 

 

 

 

Julho 2022 

Primeiro Campeonato Oficial do ano 

 

Esse ano tivemos uma novidade, todas as equipes de voleibol sentado do Paraná estão 

filiadas a Federação Paranaense de Voleibol. Esse ano a federação está organizando os 

campeonatos. E o primeiro evento foi na cidade de Curitiba. A equipe IPPBRASIL teve 

uma ótima participação, vencendo os seus três jogos e conquistando a I Etapa do 

Campeonato Paranaense 2022.   
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Após esse campeonato o atleta Anderson Rodrigues anunciou o seu desligamento da 

equipe. O atleta teve um convite da equipe de São Paulo para esse ano jogar por eles e 

para os próximos anos morar em São Paulo, e ele junto com a sua família decidiram 

fazer essa mudança.   

 

Doação de alimentos a quem precisa 

No final de julho, realizamos a nossa segunda contrapartida social. No evento “XVI 

Maratona Aquática de Curiiba”, foram arrecadados alimentos doados pelos 

beneficiados da Lei de Incentivo ao Esporte e entregues a FAS, responsável pela 

distribuição à famílias em vulnerabilidade social.  

Todo mundo deveria ter o direito de uma boa alimentação, um lar e um bom estudo.  
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Agosto 2022 

Segunda etapa do Campeonato Pararanense 

 

Chegamos à segunda etapa do Paranaense. Esse evento aconteceu na cidade de 

Maringá.  

Com a saída do atleta Anderson Rodrigues, a equipe imaginou um cenário um pouco 

mais complicado com releção a essa competição. Já que ele era um atleta importante 

para a equipe. Atletas que não tinham tanta oportunidade tiveram que jogar com essa 

responsabilidade de manter a mesma qualidade na equipe.  

Iniciamos o primeiro jogo contra a equipe de Maringá, tivemos o resultado de 3x0, em 

um jogo em que vimos o time muito concentrado e jogando um para o outro, 

ajudando os atletas que vieram do banco e assim saímos com a vitória. E foi assim nos 

outros dois jogos.  
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Setembro 2022 

Sequência de amistosos é o marco do mês de setembro 

 

Com a proximação dos principais campeonatos, realizamos junto com a equipe do 

Círculo Militar do Paraná uma sequência de amistosos. Foram duas semanas onde 

pudemos utilizar todos os atletas da equipe, variações de posicionamento e ajustar os 

titulares. Foi muito bom para a preparação da equipe, já que ficamos muito tempo 

sem campeonato.   

 

 

 

A técnica do IPPBrasil Alessandra Folmann em Manaus  

  

 A nossa técnica Alessandra Folmann segue com a seleção Brasileira a caminho do 

Mundial. Dessa vez ela foi para a cidade de Manaus para a semana de treinamento. 

Além dos treinamentos, a nossa técnica foi responsável por ministrar o curso de 

voleibol sentado para os profissionais de Educação Física do Cref8. Foram dois 

momentos de curso, no primeiro momento foi a parte teórica, além do voleibol 

sentado, ela abordou temas importantes como: a importância do profissional da área, 

mulheres técnicas, a realidade das equipes no Brasil e sobre a nossa equipe. Já no 

segundo, como muitos era profissionais que trabalhavam na escola, ela realizou a 
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prática voltada para a iniciação esportiva e avançando até chegar ao nível adulto e 

profissional. Foi uma experiência muito importante para a nossa técnica.  

 

 

 

 
Outubro 2022 

Casa nova para os treinamentos do IPPBRASIL 

 

Com a reforma do ginásio em que a equipe estava treinando, tivemos que mudar de 

ginásio até o final do ano. Com a ajuda da prefeitura, nós conseguimos treinar no ginásio 

do Tarumã. O time está tendo que se ajustar aos novos dias de treinamento. Mas 

focados para o Campeonato Brasileiro que vai acontecer em dezembro.  
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Ajudando a cuidar dos animais 

Em nossa terceira contrapartida social, realizamos a doação de ração para “Cães e 

Gatos” resgatados em situação de risco. Essa é uma ação da Secretaria Municipal do 

Esporte, Lazer e Juventude.  

Que além de alimento, que esses animais encontrem um lar e muito carinho de seus 

novos donos.  

 

 

 

Novembro 2022 

Técnica Alessandra Folmann Campeã Mundial de Voleibol Sentado 

 

A Técnica Alessandra Folmann, junto com a Seleção Brasileira, esteve na Bósnia disputando o 

Campeonato Mundial. A Seleção terminou o Mundial sem nenhuma derrota e vencendo a final por 

3x2 contra o Canadá. Sem dúvidas foi o melhor resultado do Brasil no voleibol sentado. E com 

certeza a nossa técnica voltará com muita experiência, e realizando cada vez mais um excelente 

trabalho com a equipe. Parabéns para o Brasil e principalmente para a nossa técnica. 
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Terceira etapa vencida com sucesso 

 

Foi realizada no final de novembro, a terceira etapa do Campeonato Paranaense de Voleibol 

Sentado. Uma semana antes do Campeonato Brasileiro, além de um campeonato importante, foi 

uma preparação para o evento mais difícil do ano.  

Vencemos os três jogos que aconteceram no sábado e domingo, conseguimos dar bastante volume 

de jogo para os titulares e entrar em bons momentos com os atletas da reserva, já preparando toda 

a equipe para a próxima semana. Até o momeno conquistamos três etapas até.  

 

https://voleiparana.com.br/curitiba-e-sede-do-terceiro-campeonato-paranaense-de-

volei-sentado/ 
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Dezembro 2022 

É preciso pensar no Natal das crianças 

 

No início de dezembro realizamos a nossa quarta contrapartida social. Com a proximação das datas 

festivas do fim de ano, devemos plantar uma semente de esperança nas crianças, e fazer com que 

elas acreditem que coisas boas podem acontecer. Com isso, a Secretaria Municipal de Esporte, 

Lazer e Juventude, junto com seus incentivados, realizaram a doação de aproximadamente 1500 

brinquedos para as crianças, que serão entregues pela Fundação de Ação Social (FAS). 
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IPPBRASIL entre as quatro melhores equipes do Brasil  

 

E chegou o Campeonato mais esperado, o Campeonato Brasileiro, onde as principais equipes do 

Brasil se enfrentam para conquistar um lugar no podium. O Campeonato foi realizado na cidade de 

São Paulo, no Centro Paralímpico Brasileiro.  Na primeira fase nós terminamos em segundo lugar na 

chave. Depois dos cruzamentos, chegamos atá a semifinal contra a equipe do Sesi-SP (atual 

campeã). Infelizmente perdemos o jogo e no mesmo dia disputamos a decisão de terceiro e quarto 

lugar. Esperamos sair o adversário da outra semifinal, entre Vasco e Paulistanos. Com a derrota do 

Vasco, realizamos a disputa e fomos derrotados por 3x1. Ficando entre os quatro melhores do 

Brasil. É um bom resultado, mas no próximo ano queremos chegar a uma final. 
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É nosso! Campeão Estadual 2022. 

 

Para finalizar o nosso ano, tivemos a última etapa do Campeonato Paranaense de Voleibol Sentado, 

realizado em Paranaguá.  Vencemos a competição, sem perder nenhuma partida, e depois de 

quatro etapas no ano de 2022, nos tornamos Campeões Paranaenses de 2022. Além do resultado 

do grupo, tivemos através de votação, dois atletas eleitos os melhores em suas categorias, primeiro 

o nosso levantador Sandro Colaço, como melhor levantador. E o nosso capitão Daniel Silva como o 

atleta mais precioso (melhor atleta de 2022). Parabéns aos atletas e a todos do IPPBrasil, pois todos 

fazem parte dessa conquista. 

Esse ano foi de muita adaptação, trabalho e perseverança. E finalizamos o ano com excelentes 

resultados e com muita vontade conquistar cada vez mais. Que 2023 seja um ano muito abençoado 

e com muito trabalho e conquistas.  

 

 

 

 


