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Os projetos e ações da ADD – 
Associação Desportiva para 
Deficientes, no ano de 2021, foram 
executados com base no plano de 
trabalho aprovado pelo Conselho 
da ADD e Assembleia geral e 
adaptações em decorrência da 
Calamidade Pública – Covid 19. 
Relatamos a seguir os projetos, 
atividades e ações executadas, de 
acordo com a missão, princípios e 
valores da Organização. 

Descrição da Instituição:
A ADD – Associação Desportiva 
para Deficientes, é uma OSC, sem 
fins lucrativos, fundada em 1996, 
localizada na Rua das Pitombeiras, 
296 Jabaquara – SP, baseada na 
seguinte missão, princípios e 
valores. 

Missão: Incentivar e promover 
o desenvolvimento e a inclusão 
de pessoas com deficiência por 
meio do incentivo ao esporte, em 
âmbito nacional.

Introdução
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A ADD valoriza os talentos e capacidades 
das pessoas apoiando-se em princípios 
éticos e morais e do apoio educacional 
em âmbito nacional.

Nossas ações são pautadas por:
• Inovação, busca constante pelo novo.

• Amor, respeito pelas pessoas e suas 
diferenças.

• Gratidão, por tudo e por todos.

• Ousadia, coragem para assumir riscos 
calculados.

• Determinação, ter firmeza diante as 
adversidades.

• Solidariedade, cuidado com o próximo.

• Responsabilidade, sentimento de 
comprometimento.

• Transparência, clareza em todas as 
ações. 

Nosso público alvo se concentra em 
atendimento gratuito para pessoas com 
deficiência física, intelectual ou visual, 
com idade a partir de 6, residentes no 
Município de São Paulo e grande São 
Paulo e apoio a atletas residentes em 
outros Estados, que façam parte dos 
projetos da ADD. 

Resultados dos Programas, Projetos e 
Atividades Realizadas em 2021

Para cumprir sua missão, a ADD 
desenvolveu no ano de 2021 projetos 
e atividades paradesportivas e 
educacionais, de forma gratuita, para 
pessoas com deficiência com idade a 
partir de 6 anos. As atividades foram 
realizadas na sede da ADD e em locais 
com parceria, gratuitas, para utilização 
de espaços físicos esportivos e de forma 
remota/virtual, cumprindo a situação de 
afastamento social gerado pela Covid 19. 

Princípios e Valores
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A ADD valoriza
talentos e 
capacidades 
das pessoas.
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O Projeto educacional “Programa de 
iniciação ao Esporte Adaptado- Ano II”, 
foi executado com recursos da Lei de 
incentivo ao Esporte. O projeto teve 
início dia 12/07/2019, com a assinatura do 
termo de compromisso de execução com 
recursos da Lei Federal de Incentivo ao 
Esporte com término em 28/02/2021.

O Projeto atendeu 100 (cem) crianças, 
adolescentes e jovens com deficiência 
física e intelectual, de ambos os sexos, 

com idade a partir de 6 anos residentes na 
cidade de São Paulo e Grande São Paulo. 

O projeto cumpriu os objetivos e metas 
previstas. (vide quadro nº 1 a seguir) . 

A prestação de contas final do projeto 
foi encaminhada para Lei de Incentivo 
ao Esporte e teve a sua aprovação da 
execução aprovada, conforme oficio 
número: Ofício nº 512/2021/SEESP/DIFE/
CGDPE-PCF/MC de 10/05/2021. 

Projetos Executados em 2021
Com recursos da lei de incentivo ao esporte.

PROJETO
Programa de Iniciação ao Esporte Adaptado- Ano II 
PROCESSO: 58000.108486/2017-60
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metas qualitativas

Previstas  
no Projeto

metas qualitativas

Realizadas
Observações

I. Proporcionar atividades 
físicas e esportivas e 
iniciação no esporte 
adaptado para crianças 
e adolescentes com 
deficiência física e 
intelectual.

indicadores de eficiência: 
Frequência dos participantes 
nas atividades. 

Meio Verificação: Controle 
frequência.

As atividades foram realizadas 
com participação efetiva dos 
beneficiados dentro da meta 
de de frequência e aderência 
nas atividades.

Os professores utilizaram 
a metodologia do projeto 
e todos os registros foram 
realizados em relatórios 
semanais e mensais, baseado 
no planejamento anual 
elaborado pelo coordenador 
do projeto, que juntamente 
com a assistente de 
coordenação orientaram os 
procedimentos da elaboração 
e aplicação de atividades 
pelos professores.

As atividades 
físicas e esportivas 
foram realizadas 
presencialmente desde 
o início do projeto e, 
após a instalação do 
estado de calmidade 
pela pandemia do 
Covid-19, (16/03/2020) 
as atividades foram 
realizadas de forma 
remota até a finalização 
do projeto.

II. Auxiliar no 
desenvolvimento 
psicossocial advindos da 
prática esportiva e que 
facilita o processo de 
inclusão social para os 
participantes do projeto.

indicadores de Eficiência: 
Melhoria

verificador: Relatório avaliação

As avaliações foram aplicadas 
de forma diagnóstica inicial 
para as atividades presenciais, 
e inicial e final para a 
avaliação da meta com a 
realização das atividades de 
forma remota. Os resultados 
detalhados encontram-se 
demonstrado no campo 
Relatório Técnico. 
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metas qualitativas

Previstas  
no Projeto

metas qualitativas

Realizadas Observações

I. Selecionar, inscrever e 
cadastrar 100 participantes 
do projeto, matriculados na 
rede de ensino, sendo no 
mínimo 50% estudantes da 
rede pública. 

indicadores de eficiência: 
Relação de inscritos. 

verificador: Atestado de 
Matrícula constante no 
prontuário de cada participante.

As atividades foram realizadas 
com participação efetiva dos 
beneficiados dentro da meta 
de de frequência e aderência 
nas atividades.

Os professores utilizaram 
a metodologia do projeto 
e todos os registros foram 
realizados em relatórios 
semanais e mensais, baseado 
no planejamento anual 
elaborado pelo coordenador 
do projeto, que juntamente 
com a assistente de 
coordenação orientaram os 
procedimentos da elaboração 
e aplicação de atividades 
pelos professores.

Todos os participantes 
possuem prontuário 
onde constam 
declaração de 
deficiência e atestado 
matrícula escolar, 
direito de uso de 
imagem, atestado 
médico.

Anexo: Lista dos 
alunos, amostras de 
prontuários.

II. 20% dos participantes 
apresentando melhoras 
de capacidades físicas e 
habilidades esportivas.

indicador: Percentual de 
melhoria

verificador: Relatório 
avaliações físicas. 

As avaliações da meta 
foram realizadas de forma 
diagnóstica inicial. Já a 
avaliação final foi realizada 
com a percepção de melhoria 
dos participantes haja visto 
que as atividades com a 
instalação da pandemia foram 
realizadas de forma remota, 
que embora tenha efetividade 
não se compara ao resultado 
de melhoria com as atividades 
orientadas presencialmente 
pelos profissionais. Os 
resultados encontram-se 
detalhados no Relatório 
Técnico. 

Foi aplicado o 
Instrumento de 
avaliação diagnóstica 
inicial de final.
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PROJETO
EQUIPES DE BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS 
ANO II - CICLO PARAOLÍMPICO | Processo: 71000.051811/2019-35

O projeto de rendimento, “ADD Equipes de Basquete em cadeira de Rodas – Ciclo 
Paralímpico ano II , está sendo executado com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. 
O projeto teve início em 17/08/2021 com a assinatura do termo de compromisso de 
execução do projeto com término previsto para 17/08/2023.

Esse projeto atende diretamente 30 atletas com deficiência física, distribuídos em duas 
equipes de rendimento: Equipe ADD/Magic Hands e equipe ADD/Magic Wheels. 

Objetivo Geral: 

Dar continuidade ao projeto Equipes de basquete em Cadeira de Rodas, Ciclo 
Paraolímpico, proporcionando o desenvolvimento técnico de atletas com deficiência 
da modalidade de basquetebol em cadeira de rodas em alto nível através do 
oferecimento de treinamento esportivo especializado para o desenvolvimento máximo 
em um ciclo paraolímpico.

O projeto tem os seguintes objetivos específicos:

1. Oferecer oportunidade de participação em competição em Campeonatos, jogos e 
torneios oficiais de basquetebol em cadeira de rodas promovidos por entidades 
de administração esportiva em nível regional, estadual, nacional e internacional 
(Federação Paulista de Basquete Sobre Rodas, Confederação Brasileira de 
Basquetebol em Cadeira de Rodas, Ligas Regionais, Federação Internacional de 
Basquetebol em Cadeira de Rodas e Confederações de basquetebol em cadeira de 
rodas internacionais).

2. Promover o desenvolvimento máximo esportivo de cada atleta e comissão técnica, 
afim de que os mesmos possam ter condições de compor a Seleção Brasileira de 
Basquetebol em Cadeira de Rodas, contribuindo assim para que o Brasil se torne 
uma das potências mundiais na modalidade.

3. Proporcionar o desenvolvimento e a descoberta de talentos esportivos para o 
basquetebol em cadeira de rodas nacional.
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metas qualitativas

Previstas no 
Projeto

metas qualitativas

Indicadores
Meios de 
verificação/ 
resultado parcial

I. Melhorar o treinamento 
técnico e tático de cada atleta 
que irão compor as equipes 
de rendimento na modalidade 
basquetebol em cadeira de 
rodas. 

indicadores de eficiência: 
Ficha de avaliação da 
equipe multidisciplinar 
discutidas em reuniões 
semanais, mensais 
e bimestrais. Testes 
e avaliações físicas, 
nutricional, avaliação 
estatística nos jogos

Meio de verificação: 
Relatório técnico de 
monitoramento e 
avaliação das metas

resultados ao final do 
projeto. 

II. Contribuir com o 
desenvolvimento da 
modalidade basquetebol 
em cadeiras de rodas, 
preparando atletas para 
estarem aptos a fazer parte 
da Seleção Brasileira de 
Basquetebol em Cadeira de 
Rodas

indicadores de 
Eficiência: Convocação do 
atleta para composição 
da seleção Brasileira a 
curto e longo prazo

meio de verificação: 
Eventuais convocações da 
Confederação – CBBC e/
ou relatório técnico sobre 
desempenho dos atletas.

resultado Parcial: 
convocação de 2 atletas 
para Campeonato 
Sulamericano de Basquete 
em Cadeira de Rodas 

III. Disseminar a prática do 
basquete em cadeira de rodas 
e o esporte adaptado em 
eventos e apresentações para 
o público

Indicador de efetividade: 
Divulgação da 
modalidade em eventos 
externos como Escolas, 
Empresas, Espaços 
Públicos, entre outros.

Relatório de eventos

Resultados ao final do 
projeto: Em 2021, não 
tivemos eventos para 
público externo, devido 
ao problema de saúde 
pública da Covid 19. 

As metas qualitativas e quantitativas do projeto a serem alcançadas até a 
finalização do projeto estão detalhadas abaixo:
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metas qualitativas

Previstas no Projeto
metas qualitativas

Indicadores
Meios de 
verificação/ 
resultado parcial

Para Equipe ADD Magic Hands:

I. Classificar-se nos campeonatos 
e torneios entre as 4 (quatro) 
primeiras equipes da primeira 
divisão da Federação Paulista de 
Basquete Sobre Rodas e entre 
as 4 (quatro) primeiras equipes 
do Campeonato Brasileiro da 
modalidade, ou Ligas Regionais.

indicadores de 
eficiência: Resultados 
de jogos e classificação 
no final de cada fase da 
competição.

Meio de verificação: 
Relatório técnico de 
monitoramento e 
avaliação das metas

resultados ao final do 
projeto. 

II. Para a equipe ADD/Magic Wheels: 
classificar-se nos campeonatos e 
torneios entre as 8 (oito) melhores 
equipes na divisão que estiver 
no ano vigente, nas competições 
organizadas pela Federação 
Paulista de Basquete Sobre Rodas 
e Confederação Brasileira de 
Basquetebol em Cadeira de Rodas 
(CBBC) e assim adquirem o direito 
de permanecer ranqueadas em uma 
das divisões da confederação.

indicador de 
eficiência: Resultado 
de jogos e classificação 
no final de cada fase 
da competição

meio de verificação: 
Relatório de evento

Resultados finais das 
metas na finalização do 
projeto.

III. Participar de no mínimo 05 (cinco) 
apresentações de basquete 
em cadeira de rodas, com a 
participação da comunidade e 
público em geral.

Indicador de 
efetividade: 
Comprovação através 
de fotos do evento 
e/ou declaração de 
comparecimento nos 
locais de apresentação.

Relatório de eventos

Resultados ao final do 
projeto: Em 2021 devido 
a pandemia causada pela 
Covid 19, não tivemos 
eventos aberto para o 
público externo. 

Metas Quantitativas:

De acordo com a divisão das duas equipes as metas quantitativas são:
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Locais de jogos/Eventos realizados em 2021:

Meta do projeto Equipe Evento/ Local
Data do 
evento

I. Classificar-se nos campeonatos 
e torneios entre as 4 (quatro) 
primeiras equipes da primeira 
divisão da Federação Paulista de 
Basquete Sobre Rodas e entre 
as 4 (quatro) primeiras equipes 
do Campeonato Brasileiro da 
modalidade, ou Ligas Regionais.

ADD Magic 
Hands

Campeonato Brasileiro 
de Basquete em Cadeira 
de Rodas – Masculino – 
Primeira Divisão

Arena Goiânia -Goiânia

31/10/2021 a 
05/11/2021

II. Contribuir com o desenvolvimento 
da modalidade basquetebol em 
cadeiras de rodas, preparando 
atletas para estarem aptos a fazer 
parte da Seleção Brasileira de 
Basquetebol em Cadeira de Rodas

Seleção 
Brasileira – 
Participação 
de 2 atletas 
e 1 membro 
da comissão 
técnica da 
Equipe ADD 
Magic Hands, 
representando 
o Brasil. 

Campeonato Sul-
Americano de 
Basquetebol em Cadeiras 
de Rodas, realização 
CBBC – Confederação 
Brasileira de Basquete 
em Cadeira de Rodas

CENARD em Buenos Aires, 
Argentina.

07/12/2021 a 
13/12/2021
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Programas, projetos e atividades 
realizadas em 2021 com recursos próprios

A Lei de incentivo ao esporte é fundamental para que a ADD possa desenvolver os 
programas esportivos educacionais e de rendimento. Porém, temos como missão o 
desenvolvimento e a inclusão da pessoa com deficiência por meio do esporte e para 
isso, no ano de 2021 atendemos, diretamente, 35 pessoas (vide tabela 4) , por meio de 
ações com voluntários, doações de serviços, doações pontuais e campanhas. 

Patrocínios, doações e eventos

MODALIDADE 
QTD DE 
PESSOAS 
ATENDIDAS 

PRINCIPAIS 
ATIVIDADES PRINCIPAIS RESULTADOS LOCAL DE TREINOS E EVENTOS.

Vôlei 
Paralímpico 25 Treinamento.

Maior oportunidade 
de participação 
de mulheres com 
deficiência no esporte.

Treinos: Rodovia dos 

Imigrantes, Km 11,5 – Centro 
Treinamento Paralímpico Brasileiro

Competições: não houve 
competições em 2020, por motivo 
da Covid- 19

Atletismo 
Paralímpico 10 Treinamentos, 

individualizados. 

Preparação de 3 
atletas para jogos 
Paraolímpicos.

Treinos: São Paulo. Brasília, 
Mato Grosso, Santos, Presidente 
Prudente. 

obs. Treinos realizados em Brasilia, 
Santos, Presidente Prudente e 
foram realizados nas cidades de 
residência dos atletas um atleta 
no Centro Paraolímpico, durante a 
fase de restrição, com protocolos 
de segurança.

Local : Rodovia dos imigrantes,  
Km 11,5

tabela 4. - Atendimento de atletas com deficiência (sem recursos da LEI) 
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Os treinos da modalidade de vôlei foram realizados por profissionais voluntários, duas 
vezes na semana, de forma flexível no período noturno (19h as 21h), de acordo com 
disponibilidade dos voluntários. No ano de 2021 os treinos foram virtuais, de acordo 
com a disponibilidade dos atletas e voluntários 

Os treinos da modalidade de atletismo foram realizados por técnicos voluntários, 
com treinos presenciais e/ou por planilhas, enviado para os atletas, semanalmente. 
Os treinos, do atleta de foram realizados de 4 a 5 vezes por semana em São Paulo, na 
Rodovia dos Imigrantes Km 11,5 – São Paulo – SP, com os protocolos de segurança, nas 
fases amarelas e verdes do Estado de São Paulo.

A Falta de recursos financeiros não nos permitiu darmos toda a infraestrutura 
necessária para que os atletas das modalidades de vôlei e atletismo pudessem 
se desenvolver esportivamente. No ano de 2020, aprovamos um projeto ‘Equipes 
Paralímpicas”, via lei de incentivo ao esporte. Esse projeto contemplara as 
modalidades e Vôlei sentado e serão captados em 2021/2022. 
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A ADD foi representada por 3 Atletas da modalidade de 
atletismo nas Paralimpiadas de Tóquio/2021. Os atletas 
conquistaram medalhas de prata, ouro além de quebra de 
record Mundial. 

Atleta Yeltisin Jacques Ortega, classe T12 modalidade de 
atletismo para deficientes visuais conquistou 2 medalhas de 
ouro nos 1500 e 5000 metros, respectivamente e quebrou o 
record mundial nos 1500 mts com o tempo de 3min57s60 “

Yeltisin foi o atleta que conquistou a 100º de ouro para o 
Brasil em jogos paralímpicos.

Yeltisen e Guia – Foto Divulgação CPB

Participação em eventos 
internacionais
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O Atleta Ariosvaldo 
Fernandes, ( Parré), classe 
T54, que compete na 
modalidade atletismo 
em Cadeira de Rodas, 
obteve a 5º colocação, 
sendo considerado o 5º 
melhor atleta do Mundo na 
categoria. 

O Atleta Vinicius Rodrigues, 
classe 63 da modalidade de 
atletismo para amputados, 
conquistou a medalha de 
Prata nos 100 metros. 

Ariosvaldo Fernandes da Silva – ( Parré) . Foto Divulgação CPB
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Participação em concursos e prêmios
A ADD participou do O 2º Prêmio 
Fundação Grupo Volkswagen com o 
projeto de empreendedorismo social 
que visa a renda para atletas com 
deficiência que possuem expertise 
técnica no conserto e manutenção de 
cadeiras de rodas. 

Além da geração de emprego para 
pessoas com deficiência na oficina, o 
“Eixo” busca suprir uma necessidade 
de oferta especializada desse tipo de 
serviço no Município de São Paulo e 
Grande São Paulo.

O projeto concorreu no segmento de 
inclusão de pessoas com deficiência e foi 
a vencedor dessa Categoria.

O prêmio consistiu em uma extensa 
capacitação Realizada em parceria com 
a Yunus Corporate Social Innovation, 

unidade da Yunus Negócios Sociais 
(empresa ligada ao Nobel da Paz 
Muhammad Yunus e referência mundial 
no apoio e desenvolvimento de negócios 
com foco em impacto social e ambiental), 
a iniciativa contemplou um programa de 
aceleração de doze semanas. 

Além do programa de aceleração a ADD 
como vencedora da Categoria Inclusão 
de Pessoas com Deficiência, recebeu 
um prêmio no valor de R$ 100 mil. Além 
disso, ao longo de 2022, contamos com 
assessoria pós-investimento, a fim 
de garantir a efetividade do uso do 
recurso financeiro.

Para mais informações : Confira no 
Youtube da Fundação Grupo Volksvagem 
como foi a etapa final de apresentação 
dos projetos de cada organização finalista 
do Prêmio.

Mecânico de Cadeira de Rodas – Oficina Eixo Show room da oficina da Eixo
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Ação emergencial Covid-19
Com a situação de Calamidade Pública, 
causada pelo Novo Corona Virus - Covid 
19, e atendendo os decretos do Estado 
de São Paulo, orientações da Saúde 
Pública para manter o isolamento social 
no período no ano de 2021 continuamos 
com o suporte necessário para os 
beneficiários, profissionais e comunidade, 
de acordo com as nossas possibilidades. 

Além dos treinamentos online, treinos 
híbridos, fizemos a doação de 6 toneladas 
de por meio de ajuda de empresas 
privadas, voluntários, doadores, 
campanhas e ajuda da Secretaria especial 
dos Direitos da Pessoa com deficiência, 
beneficiando 140 familias durante 10 
meses com doação de 6 toneladas de 
alimentos e 140 kits de ceia de Natal.
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Gestão no 
ano de 2021.

Resumo das 
Atividades 
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De acordo com os detalhamentos 
mencionados nas páginas acima, no 
ano de 2021 os programas e projetos 
da ADD ofereceram atendimento com 
gratuidade total, diretamente, para 165 
pessoas com deficiência, distribuídos 
nos projetos: 1) Programa de Iniciação ao 
Esporte Adaptado – Ano II; e 2) Equipes 
de basquete em cadeira de rodas - 

Ciclo paraolímpico ano II ; E em equipes 
de Atletismo e Vôlei Paralímpico (sem 
recursos da LIE). Os projetos patrocinados 
e viabilizados por meio de patrocínio e da 
Lei de Incentivo ao Esporte atendeu 79% 
dos beneficiados.

Além dos projetos esportivos, foram 
beneficiadas 100 famílias, durante 10 
meses, com doações de alimentos. 

Voluntariado
No ano de 2021, não foram realizadas ações de voluntariado presencial, em 
decorrência da situação de calamidade pública gerada pela Covid – 19. As ações 
de voluntariado foram concentradas nas atividades de apoio administrativo e 
operacional, por meio de serviços remotos.

Mobilizamos 10 voluntários que atuaram virtualmente e semi-presencial nas áreas 
de mobilização de recursos, auxilio na área administrativa, financeira e gestão de 
processos sendo: 

02 voluntário que atuaram nas atividades administrativas e financeiras, na sede 
da ADD (Rua das Pitombeiras, 296 - Vila Parque Jabaquara – SP ), 02 professores 
voluntários, atuando na modalidade de Vôlei sentado e atletismo e 10 voluntários 
pontuais dando suporte na mobilização de recursos e implantação de melhorias de 
processos.

Além dos voluntários pessoa física, contamos com o apoio da empresa E-Seth 
Tecnologia que fez atualizações no site da ADD, serviços de escritório de Advocacia , 
Serviços de diretoria voluntária. Os valores atribuídos para as atividades voluntárias 
foram devidamente contabilizados no Balanço 2021.
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Transparência

Selo DOAR

Certidões/Certificados/Alvarás
Renovamos o certificado referente a lei Pelé, certificado 18 -18A, 
cuja validade é de 12 meses, com vencimento em 01/10/2022.

Todas as certidões negativas e documentos estão 
disponibilizados no site da ADD ( www.add.org.br)

Todas as ações de transparência da gestão, como projetos, prestação de 
contas, balanços, Atas, Estatuto e certidões, estão divulgados no sitio da 
add, na aba Transparência. . 

A ADD foi certificada 
pelo Instituto Doar, com 
o Selo Doar + , cumprindo 
51 dos 52 critérios da certificação.  

O Selo Doar tem como objetivos 
incentivar, legitimar e destacar o 
profissionalismo e a transparência 
nas organizações não-governamentais 
brasileiras, na forma de um atestado 
independente de sua adequação aos 
Padrões de Gestão, Transparência e 
Doação (PGTD) .
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165Perfil 
Beneficiários pessoas atendidas 

diretamente

IDADE

TIPO DE DEFICIÊNCIA GÊNERO

DADOS DO PERFIL DOS ATENDIDOS ADD - 2021

Deficiência 
Intelectual

Deficiência 
Física
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RESUMO FINANCEIRO - 
ANO 2021

Obs . Balanço completo, DRE, Notas explicativas disponiveis no site www.add.org.br 

Receitas operacionais

Custos e Despesas Operacionais

R$ 1.041.805,22 

R$ 1.413.752,58 

R$ 87.556,46
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

R$ 408.215,30

R$ 633.589,92

Receitas Operacionais com 
restrição ( Lei de Incentivo Fiscal)

R$ 408.215,30 R$ 49.521,60R$ 217.723,36 R$ 15.620,54R$ 262.980,80 R$ 187,16

Custos com 
projetos 

Incentivados 

Despesas com 
pessoal ( Adm)

Custos com 
projeto sem 

restrição

Despesas 
tributárias

Despesas 
administrativas

Despesas 
financeiras

Receitas operacionais sem 
restrição ( Captação direta ) 
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Parceiros
Para realização das atividades do Ano de 2021, contamos com recursos de empresas, 
parcerias, doações de pessoa física, campanhas de doações, ações de voluntariado e 
redes de trabalho. 

Nossos agradecimentos para todos que contribuíram direta e indiretamente para a 
execução dos nossos trabalhos. 

Patrocinadores e 
parceiros institucionais

Patrocinadores Via Lei de 
Incentivo ao Esporte

Patrocinadores de 
projetos incentivados

Programa de iniciação ao 
esporte adaptado - Ano II

Patrocinadores 
e Doadores com 
recursos Direto

Redes associadas
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www.add.org.br

Rua das Pitombeiras, 296 
Vila Parque Jabaquara 
04321-160 – SP/SP
(11) 5011-6133
contato@add.org.br


