
 

 

 

HISTÓRICO DA PROPONTENTE 

 

Fundada pelo Mestre Eduardo Leitão, a Associação Paulista Esportiva desde 

sempre teve como objetivo atender os preceitos que mobilizam a sociedade em 

desenvolver o esporte como meio de vida, oferecendo a oportunidade de exercer sua 

cidadania, desenvolver suas habilidades e em especial praticar bons costumes. 

O trabalho desenvolvido pela Associação Paulista Esportiva visa educar, capacitar 

e, ao mesmo tempo, resgatar a autoestima de jovens cidadãos. 

Mais do que campeões no tatame, a intenção da equipe é formar campeões na vida! 

 

A Associação Paulista Esportiva vem organizando há mais de 5 anos inúmeros 

eventos de sucesso em todo o território nacional.  

Nossos eventos contam com expressivo número de 

participantes, os quais vem conquistando títulos e 

medalhas no cenário nacional e internacional. Sempre 

divulgando o esporte como fonte de saúde, qualidade de 

vida e inclusão social vimos atraindo grande interesse da 

mídia impressa e eletrônica. 

 

Para o ano de 2016 temos agendados 8 eventos onde pretendemos superar a presença 

dos mais de 18.000 espectadores e 3.800 atletas inscritos no ano de 2015. 



 

 

Todos os anos, durante o período do Natal, a Associação Paulista de Jiu-Jítsu arrecada 

fundos de empresas parceiras que são convertidos em doações ao GRAAC – Grupo 

de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer. 

 

 

 

 

 

 

A Associação Paulista Esportiva, entidade de prática esportiva, devidamente 

registrada e quite com todas as suas obrigações tributárias e fiscais, enfrenta 

dificuldades em captação de recursos via iniciativa privada para a complementação 

financeira dos seus eventos. Podemos destacar que a Associação realiza projetos 

sociais e incentiva a prática da modalidade do 

Jiu-Jítsu nas mais variadas camadas sociais. 

 

 

Por este motivo, em anos anteriores, já 

recorremos à Secretaria Municipal de 

Esportes, Lazer e Cultura do Estado de São Paulo e realizamos os seguintes eventos 

em parceria/convênio SEME:  

 

 



 

 

● XI Campeonato Internacional de Jiu-Jitsu / Projeto SEME 124/SEME/2013 

● XII Campeonato Internacional de Jiu-Jitsu / Projeto SEME 124/SEME/2014 

● XIII Campeonato Internacional de Jiu-Jitsu / Projeto SEME 124/SEME/2015 

● XIV Campeonato Internacional de Jiu-Jitsu / Projeto SEME 124/SEME/2016 

● I Santa Claus Run / Projeto SEME no. Convênio 134/SEME/2014  

● II Santa Claus Run / Projeto SEME no. Convênio 134/SEME/2015  

● III Santa Claus Run / Convênio: Convênio 134/SEME/2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo de Sá Leitão 
RG: 17.217.932-4 

CPF: 105.548.338-16 
 


