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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019/2021 
 
 
 

 

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 2021 

 
 

2021: um ano de grandes desafios para a equipe IPPBrasil 
 

2021 foi um ano que impôs bastante dificuldades para a equipe IPPBrasil em função da 

insegurança causada pela pandemia. Ao mesmo tempo em que pudemos retornar aos 

treinamentos presenciais, tomando todas as precauções protocolares necessárias, em vários 

momentos, precisamos parar devido ao agravamento dos casos e mudanças nas bandeiras 

advindas da prefeitura em função do agravamento dos casos e da superlotação dos hospitais e 

UTIs. 

 

 

 

Janeiro 2021 

 

Convocação dos atletas Daniel Silva e Anderson Rodrigues para a fase de 
treinamento da seleção. 

 

Os atletas Anderson Rodrigues e Daniel Silva são convocados para a fase de treinamento da 
seleção brasileira. Sai uma reportagem no Portal Globo.com referente à preparação da seleção de 
voleibol sentado para as Paralimpíadas de Tóquio 2021.  
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Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/9197481/ Acesso 05 maio 2021. 

 
 

 
 

Fevereiro 2021 
 
 

Início dos treinos da equipe IPPBrasil 

 
Com respaldo na diminuição dos casos de Covid19 na cidade de Curitiba, pudemos retomar os 

treinamentos presenciais da equipe tomando os devidos cuidados e seguindo os protocolos de 

segurança. Os treinos foram retomados no dia 18/02 no ginásio da AABB em Curitiba. Os atletas 

Daniel Silva e Anderson Rodrigues foram convocados novamente para a fase de treinamento da 

seleção brasileira. 

 

 

 

Porém, logo no dia 24 de fevereiro, os treinos precisaram ser suspensos até dia 5 de março por 

conta do agravamento dos casos na cidade. (Agravamento da pandemia leva Curitiba de volta à 

bandeira laranja. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/agravamento-da-pandemia-leva-

curitiba-de-volta-a-bandeira-laranja/58068 Acesso 05 maio 2022.) 

 

Abril 2021 

https://globoplay.globo.com/v/9197481/
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/agravamento-da-pandemia-leva-curitiba-de-volta-a-bandeira-laranja/58068
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/agravamento-da-pandemia-leva-curitiba-de-volta-a-bandeira-laranja/58068
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Agravamento da pandemia no cenário nacional 
 

O mês de abril marcou um dos períodos críticos da pandemia no ano de 2021. Com a 

suspensão dos treinos da equipe, em função da mudança na bandeira na cidade de 

Curitiba, e também da própria fase de treinamento da seleção brasileira de voleibol 

sentado, em pleno ano paralímpico, tivemos mais uma quebra na nossa rotina de 

treinamentos.  

Porém, nossos atletas Jacó e Daniel participaram de lives e reportagens relacionadas à 

sua atuação no voleibol sentado. Essas ações divulgam a equipe e demonstram a 

notoriedade e o engajamento dos atletas. O atleta Carlos Jacó participou de uma live 

com a temática voleibol sentado e o atleta Daniel Dias de mais uma reportagem sobre 

o ano de preparação para a Paralimpíada de Tóquio. 

 

 

 

Maio 2021 

 

Uma primeira dose de esperança para os nossos atletas 

 

Maio foi um mês conturbado para a equipe, ainda por conta das constantes 

suspensões dos treinos e de toda a incerteza gerada pela pandemia. Porém, após a 

anunciada primera dose da vacina para o Covid-19, uma chama de esperança se 
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acendeu no time. As pessoas com deficiência foram priorizadas e, ao final do mês, os 

nossos atletas tomaram a tão esperada primeira dose. Em consonância com esse 

vislumbre de um possível retorno às quadras - respeitando o chamado “novo normal”-, 

a comissão técnica organizou uma ação de incentivo para os atletas, montando um kit 

com materiais esportivos (toelhas de jogo personalizadas, meias e tênis) e de higiene 

(álcool 70%, máscaras esportivas)  para cada um deles. 
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Julho 2021 
 

Atletas do IPP são convocados oficialmente para representar o Brasil nos Jogos 
Paralímpicos de Tóquio 
 

No dia 06/07 saiu a convocação oficial e dois dos atletas do IPPBrasil - Daniel Silva e 

Anderson Rodrigues - foram convocados para representar a seleção brasileira de 

voleibol sentado nos Jogos Paralímpicos de Tóquio.  

 

 

Foi anunciada a retomada dos treinos presenciais e a equipe realizou uma série de 

amistosos com o Círculo Militar do Paraná. 
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Agosto 2021 
 

A técnica do IPPBrasil Alessandra Folmann é convidada pela SporTV para 
comentar os jogos de voleibol sentado 
  
 Iniciam-se os Jogos Paralímpicos de Tóquio com a equipe masculina brasileira de 

voleibol em busca da sua primeira medalha no principal evento mundial da 

modalidade. Neste contexto, a técnica Alessandra Folmann foi a autoridade da área 

convidada pela SporTV para comentar os jogos de voleibol sentado das Paralimpíadas. 

Tal feito demonstrou a representatividade nacional desta profissional do voleibol 

sentado que demonstrou domínio do assunto e foi bastante elogiada pela sua clareza 

ao explicar o esporte na principal emissora de TV esportiva.  
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Infelizmente a seleção brasileira perdeu a semifinal de virada para a equipe Russa 

(3 sets a 1: 22/25, 25/21, 25/19 e 25/19) e, ao disputar o terceiro lugar com a Bósnia, 

por pouco, não conseguiu alcançar a tão sonhada medalha. 

Neste mesmo mês, os atletas Edson dos Anjos e Rogério Godoy participaram de 

uma live sobre a conciliação entre esporte e a carreira profissional organizada pela 

Unilehu e pelo IPPBrasil. 
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Outubro 2021 

 

 

IPP Brasil é campeão do PARAJAPs 
 

Nos dias 30 e 31 de outubro aconteceu na cidade de Londrina o II Etapa do 

Campeonato Paranaense de Voleibol Sentado. O IPP Brasil foi campeão e trouxe o 

ouro pra casa pela nona vez, demonstrando a sua hegemonia no estado do Paraná. 

 

 

 

 

Dezembro 2021 

 

IPP Brasil fica em 4º lugar no Campeonato Brasileiro de Voleibol Sentado 

 

Apesar do ano difícil, o IPP Brasil mais uma vez representou muito bem o estado do 

Paraná. O time venceu o primeiro jogo contra Brasília por 3x0.  

A equipe se superou a cada jogo demonstrando força de vontade, determinação e 

união e apresentando um excelente ritmo de jogo, muito embora a preparação tenha 

sido bastante comprometida pelas proibições advindas da pandemia. Por pouco não 

conseguimos vaga na grande final. Na disputa de terceiro lugar, fomos vencidos pelo 



12 

 

 

cansaço físico e emocional.  

 

 

 


