
VOLUNTARIADO PARAPAN DE JOVENS         SÃO PAULO- 2017 
 
*** Seleção: segunda lista  
 
 
A Comissão de Voluntariado do Parapan de Jovens São Paulo-2017, vem 
divulgar a segunda Lista (veja página da FEF-UNICAMP e do CPB) dos nomes 
selecionados para atuarem (com apoio de alimentação mas sem apoio de 
alojamento) no respectivo evento. 
 
Ratificamos a importância da intenção de todos que se inscreveram no Plano 
de Voluntariado para cooperarem com seriedade, alegria e disponibilidade. 
 
Certos de que estamos construindo, com a quantidade possível de Voluntários, 
uma condição de significativa qualidade para a sociedade de maneira geral e 
para o Esporte Paralímpico mais especificamente, vimos desde já agradecer-
lhes. 
 
Informo ainda que na segunda quinzena de fevereiro de 2017, entraremos em 
contato com os Voluntários selecionados para anteciparmos alguns detalhes 
como data de chegada ao Centro de Treinamento Paralímpico e Treinamento 
dos Voluntários. 
 
 A distribuição de Tarefas será feita no dia do Treinamento aos Voluntários (um 
ou dois dias antes da Cerimônia de Abertura) e que ocorrerá junto com os 
Coordenadores de Modalidades e "Gerentes" do Evento. 
 
Faz-se necessário recordar, entretanto, que independentes das tarefas a serem 
absorvidas pelos Voluntários, todas se revelarão de suma importância para que 
o evento tenha o sucesso esperado. 
 
O Plano de Voluntariado é uma atividade comum em parte da sociedade 
européia e americana, e tem sido desenvolvida com a perspectiva de ampliar 
muito mais do que a cultura esportiva, e sim o enaltecimento de uma sociedade 
mais nobre e solidária. 
 
Uma participação cada vez mais efetiva de Voluntários inclusive em eventos 
internacionais realizados no Brasil e na América do Sul, é um de nossos 
objetivos. 
 
Lembramos ainda a todos aqueles que se inscreveram no Plano de 
Voluntariado, que buscamos selecionar algumas pessoas de diferentes 
Instituições de Ensino Superior (65 inscritas), de diferentes Estados do Brasil 
(20 mais o distrito federal) e de todos os países inscritos (9 além do Brasil). 
 
Desta feita, solicitamos a todos os selecionados, que nos confirmem (até 
dia 01/02/2017 pelo e-mail voluntario.brasil.sp@gmail.com) a participação e/ou, 
caso seja necessário, que nos avisem se não poderão atuar em algum dia do 
evento. Assim teremos condições de entrar em contato com os demais inscritos 
e que não foram selecionados, consultando-os em relação à possível 

mailto:voluntario.brasil.sp@gmail.com


disponibilidade e interesse em permanecer no Plano de Voluntariado para este 
evento. 
 
Sobre as tarefas a serem exercidas pelos Voluntários, tratar-se-ão, na sua 
essência, daquelas esperadas e já apropriadas pelos grandes eventos 
internacionais relacionados ao esporte Paralímpico. Ou seja, “guardadas” as 
proporções quantitativas, esperamos contar com similar ou maior qualidade: 
serão os desafios de nosso Grupo de Voluntários. 
 
Agradecemos novamente a todos e entendemos que estamos apenas dando 
início a um convívio que poderá se estreitar cada vez mais diante de temáticas 
como Esporte Paralímpico e laços como o acadêmico-científico. 
 
Abraços !!! 
 
Comissão de Voluntariado Parapan de Jovens São Paulo-2017 
 
Mariana Rangel - CPB 
José Júlio Gavião de Almeida - UNICAMP 
Bruna Bredariol - UNICAMP 
Mariane Ferreira - UNICAMP 
 


