
 

 

 

Caro Senhor(a), 

 

A Comissão responsável pela seleção do VOLUNTARIADO – Jogos Parapan-

Americanos de Jovens - São Paulo 2017, traz os seguintes informes: 

 

1- Primeiro, e o mais importante, faz-se necessário agradecer-lhe por 

sua inscrição no referido Plano de VOLUNTARIADO e por acreditar 

nessa importante e imprescindível formação e transformação cultural 

sobre o desenvolvimento do esporte Paralímpico. 

 

2- Segundo, é informar-lhe que já possuímos uma significativa parcela 

da população interessada no Movimento Paralímpico e, diante desta 

possível e necessária transformação cultural que acontece de 

maneira cada vez mais efetiva, o Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB 

tem inovado com inúmeras ações. Ainda somos poucos em 

quantidade, mas intensos e consistentes em relação às ações 

pretendidas e efetuadas. Você já faz parte desse nosso Grupo 

transformador. 

 

Obtivemos por volta de 700 inscritos para o plano de VOLUNTARIADO, 

registrando ainda, mais de 100 faculdades/universidades; 20 Estados do 

Brasil; e pessoas de 9 países. Números que nos deixaram muito felizes, 

porém apreensivos uma vez que teríamos, inicialmente, apenas 120 vagas 

para o VOLUNTARIADO. 

 

Esta Comissão, entretanto, em consonância com o Comitê Organizador do 

evento e o Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB, compreende que a 

participação efetiva de Voluntários é uma forma direta de expandirmos 

maneiras para elevar o LEGADO Cultural o qual nos referimos. Desta feita, 

esforços para aumentar o número de vagas para o VOLUNTARIADO foram 

feitos; o que resultou em mais 30, além das 120 vagas iniciais com apoio 

para alojamento e alimentação; e mais 120 vagas com apoio para 

alimentação, mas sem alojamento.  

 

Sendo assim, ratificamos nossos agradecimentos sobre sua dedicação ao 

Movimento Paralímpico, inscrevendo-se no Plano de VOLUNTARIADO. 

Tentaremos atender praticamente todas as universidades inscritas, assim 

como pessoas de todos os Estados do Brasil e de todos os países. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nosso próximo passo, portanto, será informar-lhe, no prazo máximo de 

sete dias, pelo site do CPB e da FEF/UNICAMP, o nome dos 150 voluntários 

escolhidos (com apoio de alojamento e alimentação). Caso seu nome não 

esteja entre estes Voluntários que terão apoio para alojamento e 

alimentação, e você possa atuar como Voluntário com apoio de alimentação 

mas sem alojamento, solicitamos que confirme seu interesse (até dia 18 de 

novembro de 2016) em continuar no Plano de VOLUNTARIADO  e, assim, 

poderemos tentar incluí-lo nas demais 120 vagas (sem alojamento) 

disponibilizadas pelo CPB para este evento. 

 

Desde já, pedimos sua compreensão (em razão do grande número de 

inscritos) caso seu nome não seja incluído no Plano de VOLUNTARIADO, 

para este evento – Parapan São Paulo 2017 - mas agradecemos a todos 

vocês que estão disponibilizando seu tempo e dedicação ao NOSSO 

movimento.   

 

O CPB e a Comissão Organizadora dos Jogos Parapan São Paulo 2017 

esperam continuar contando com seu apoio e convidamos todos, além dos 

voluntários selecionados, a vivenciarem este grande evento internacional 

de esportes paraolímpicos.   

 

Atenciosamente, 

 

Comissão de Voluntariado  

 

José Júlio Gavião de Almeida 

Mariana Rangel 

Mariane Ferreira 

Bruna Bredariol 

 

 


