PERGUNTAS
FREQUENTES

O que é o Instituto Sempre Amigos?
O Instituto Sempre Amigos é uma associação de direito
privado, constituída por tempo indeterminado, sem
fins econômicos, de caráter organizacional, cultural,
esportivo, recreativo e educacional, sem cunho político
ou partidário, com a finalidade de atender a todos
que a ela se dirigirem, independente de classe social,
nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa.
O Instituto Sempre Amigos foi fundado em setembro
de 2011 e desde então vem executando ações que
beneficiam a população em geral viabilizando a
participação em projetos de conscientização da prática
de esportes vinculada a uma alimentação saudável.

Qual o propósito da entidade?
Promover a prática de esportes.
Realizar projetos esportivos que possam ser praticados pelo
maior número possível de pessoas independentemente de
condições físicas, sociais ou financeiras.
Realizar campeonatos esportivos municipais, estaduais,
nacionais e internacionais.
Promoção e incentivo ao esporte em seus vários segmentos
e modalidades seja no esporte de participação, educacional
e/ou rendimento.
Contribuir para o surgimento de novos talentos
do esporte nacional.
Desenvolver projetos para viabilizar uma qualidade vida
melhor para a população.

Quais modalidades a entidade trabalha?
Entre os anos de 2011 até a presente data foram realizados eventos
esportivos nas modalidades tênis, caminhada e corrida de rua.

Quais os principais eventos da entidade?
Circuito Juntos de Corrida de Rua - Projeto composto por 3 etapas
de corridas de rua, realizado através da Lei de Incentivo ao Esporte.
Corrida de Rua Juntos - Corrida de rua com percursos de 5Km e 10 KM,
realizado através da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte.
Wheelchair Brasil - ITF Tênis Internacional - Projeto consiste na realização
de 2 torneios mundiais de tênis para tenistas cadeirantes, chancelados pela
Federação Internacional de Tênis, que valem pontos para o ranking mundial.

Quais são os projetos aprovados
que o Instituto irá realizar?
O Instituto Sempre Amigos tem os seguintes projetos aprovados que estão em captação no momento.
Os locais e datas de execução dos projetos serão divulgados no site do Instituto Sempre Amigos
e em veículos de comunicação para que sejam impactadas o maior número possível de pessoas.
Projetos em processo de captação de recursos através da Lei de Incentivo ao Esporte:
Circuito Juntos Corrida de Rua I - Processo 58000.009170/2018-77
Circuito Juntos Corrida de Rua II - Processo 58000.009191/2018-92
Circuito Juntos Corrida de Rua III - Processo 58000.009147/2018-82
Circuito Nacional de Tênis Feminino - Processo 58000.010447/2018-12
Circuito Nacional de Tênis Masculino - Processo 58000.008407/2018-01
Wheelchair Brasil - ITF Tênis Internacional Ano III - Processo 71000.030639/2019-86
Brasil Juniors Cup - Processo- 71000.030665/2019-12

Como entro em contato
com o Instituto Sempre Amigos?
A entidade atende preferencialmente pelo e-mail:
presidencia@institutosempreamigos.com.br
Qualquer tipo de atendimento presencial precisa de
agendamento prévio, com solicitação por e-mail ou
através dos telefones 11 99195 6513 ou 11 4301 2478.
O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira
(exceto feriados) das 10h00 as 16h00.

Posso trabalhar nos eventos que o
Instituto Sempre Amigos realiza?
O Instituto Sempre Amigos não possui
uma equipe permanente no seu dia a dia.
A contratação, tanto de pessoas físicas como
jurídicas, é feita para atender as necessidades
específicas de cada projeto.
Caso tenha interesse em trabalhar em um de
nossos eventos entre em contato através de
nossos canais de atendimento.

