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Fundada em 2001,  a Associação Paradesportiva JR-SP surgiu da
necessidade da pessoa com deficiência intelectual (Dl) ter acesso à prática
esportiva com o apoio da JR Ferraz assessoria aduaneira.

Após alguns anos, o projeto cresceu tornando-se a Associação
Paradesportiva JR São Paulo, que hoje conta com aproximadamente 120
alunos e é voltada ao desenvolvimento de alunos com DI. 
 
Nesses 20 anos, a Associação Paradesportiva JR SP passou por mudanças
estruturais, com o intuito de oferecer aos alunos da instituição as melhores
condições para desenvolver as atividades dentro e fora do âmbito esportivo. 



O projeto Pessoa com Deficiência Intelectual em Ação:
Esporte e Inclusão, tem como objetivo Incentivar a
prática de esportes adaptado para 90 pessoas com
deficiência intelectual, a fim de melhorar sua qualidade
de vida através da prática do esporte, incentivando e
elevando a autoestima, oportunizando a inclusão social
através da independência e autonomia.

O PROJETOO PROJETO



As atividades do projeto serão desenvolvidas em diversos núcleos,
de acordo com a modalidade esportiva e espaços físicos cedidos
pela comunidade. 

Contamos com o auxílio de profissionais de outras áreas, dos pais e
demais colaboradores, para que nossos beneficiários possam
vivenciar várias perspectivas da inclusão e diversidade na
aprendizagem esportiva, de forma detalhada, bem como sua
aplicabilidade prática e forma de ensino, a partir de várias
experiências e posteriormente, a partir de suas potencialidades,
utilizarem como base aquela mais adequada às suas necessidades.

METODOLOGIAMETODOLOGIA



NATAÇÃO: A natação tem como benefício a melhoria da aptidão física, execução psicomotora,
desenvolvimento social e psicológico;
FUTSAL: O futsal é muito importante na vida de todos, pois ajuda a combater a obesidade e traz muitos
benefícios para a saúde;
GINÁSTICA ARTÍSTICA: Na ginástica artística, além da diversão, os alunos desenvolvem habilidades
fundamentais para seu desenvolvimento, como o equilíbrio e o fortalecimento muscular;
ATLETISMO: Na prática do atletismo são trabalhados os aspectos de autonomia, auto regulação do próprio
corpo e adaptação funcional.

Os Núcleos do Projeto devem pensar na inclusão do beneficiário e na cultura corporal, buscando com isso o
desenvolvimento humano e a técnicas em todos os segmentos do ensino.





Este projeto realiza práticas
alinhadas com os objetivos
da Agenda 2030 da ONU.



Entre as estratégias de arrecadação de recursos
para os custos da associação estão as ações
beneficentes que contam com o apoio dos

familiares dos participantes do projeto da JR.

Em março de 2020 no Centro de
Treinamento Paralímpico Brasileiro, em
São Paulo, ocorreu o MEETING BRASILEIRO
DE ATLETISMO CBDI 2020 e a Associação
Paradesportiva JR - SP garantiu sua
participação com alunos do projeto.



https://jeffersondealmeida.c
om.br/40336-2/caio-ribeiro-

recebe-os-atletas-da-
associacao-jr-paradesporto/

https://observatorio3setor.
org.br/noticias/associacao-
paraesportiva-jr-sp-lanca-

campanha-de-doacao/

http://jornalismojunior.co
m.br/corinthians-futsal-
down-e-a-pandemia/

https://fernandadelimadotc
om1.wordpress.com/2012/09

/05/associacao-
paradesportiva-jr-ferraz/

https://jeffersondealmeida.com.br/40336-2/caio-ribeiro-recebe-os-atletas-da-associacao-jr-paradesporto/
https://jeffersondealmeida.com.br/40336-2/caio-ribeiro-recebe-os-atletas-da-associacao-jr-paradesporto/
http://jornalismojunior.com.br/corinthians-futsal-down-e-a-pandemia/
https://observatorio3setor.org.br/noticias/associacao-paraesportiva-jr-sp-lanca-campanha-de-doacao/
http://jornalismojunior.com.br/corinthians-futsal-down-e-a-pandemia/
http://jornalismojunior.com.br/corinthians-futsal-down-e-a-pandemia/
http://jornalismojunior.com.br/corinthians-futsal-down-e-a-pandemia/
https://fernandadelimadotcom1.wordpress.com/2012/09/05/associacao-paradesportiva-jr-ferraz/
http://jornalismojunior.com.br/corinthians-futsal-down-e-a-pandemia/


P E S S O A
J U R Í D I C A

até 1% do imposto
de renda anual

devido (desde que
tributadas pelo

lucro real).

P E S S O A
F Í S I C A

até 6% do imposto
de renda anual

devido (declaração
na forma

completa).

A Lei Nº 11.438/06, estabelece que possa ser
deduzido do imposto de renda devido,
apurado na declaração de ajuste anual
pelas pessoas físicas ou em cada período de
apuração, trimestral ou anual, pela pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, os
valores despendidos a título de patrocínio
ou doação, no apoio direto a projetos
desportivos e paradesportivos previamente
aprovados pelo Ministério da Cidadania -
Secretaria Especial do Esporte.



R$ 424.092,08
VALOR DO PROJETO

Publicação no diário oficial da união no dia 24/09/2021, autorizando o projeto a captar recursos.

15- Processo: 71000.059837/2021-46
Proponente: Associação Paradesportiva JR - SP
Título: A Pessoa com Deficiência Intelectual em Ação: Esporte e Inclusão
Registro: 2101158
Manifestação Desportiva: Desporto de Participação
CNPJ: 04.594.796/0001-09
Cidade: São Paulo UF: SP
Valor autorizado para captação: R$ 424.092,08
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 1815 DV: 5
Conta Corrente (Captação) vinculada nº 39817-9
Período de Captação até: 09/09/2023 



Aplicação da logomarca do patrocinador nos uniformes;

Aplicação da logomarca do patrocinador nos materiais de comunicação visual;

Aplicação da logomarca no site;

Aplicação da logomarca nas redes sociais (Instagram e Facebook), realizando marcações de

@ e ou # nas postagens;

Possibilidade de promover ações/interações entre clientes/colaboradores e beneficiários;

Entrega de relatório com status de execução do Projeto (periodicamente);

Além destes itens a associação está aberta a negociações de outras contrapartidas.



Valorize Projetos
VINICIUS DA SILVA ALVES
(51) 3922.0575
(51) 98453.4407
contato@valorizeprojetos.com.br

CONTATO
ASSOCIAÇÃO PARADESPORTIVA JR - SP
ROBERTO CARLOS DE CUNTO
(11) 99645-2653
jrparadesporto@uol.com.br

https://www.instagram.com/jrparadesporto/
https://www.facebook.com/associacaoparadesportivajrsp
https://www.jrparadesporto.com.br/?fbclid=IwAR16YixLvsHUT9Yoxxr29bDcKtcmf5s1V_pvxG3Gl9Jz3jLiGkd19aQUdDc
mailto:jrparadesporto@uol.com.br

