PERGUNTAS
FREQUENTES

O que é Associação Caminhando
Juntos Para o Amanhã Melhor?
A Associação Caminhando Juntos para o Amanhã
Melhor 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.
A Associação Caminhando Juntos para o Amanhã
Melhor foi fundada em janeiro de 2012 e desde
então vem executando ações que beneficiam a
população em geral, viabilizando a execução de
projetos, fornecendo mão de obra qualificada
para eventos esportivos.

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?
A Associação trabalhou nos últimos anos
com o tênis de quadra e beach tennis,
oferecendo mão de obra voluntária para
diversos torneios realizados no Brasil. A
partir de 2022 a associação tem como
meta estar presente em outros
segmentos esportivos e ser proponente
de projetos nas esferas federal e
estadual.

Quais os principais eventos
da entidade que estão em
execução?
A Associação não está com projetos em
execução no momento, o que temos são
projetos em fase de aprovação perante a
Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. São
os seguintes projetos:
BRV Games
Master SP Beach Tennis Championship

Como entro em contato
com a Associação Caminhando Juntos Para o
Amanhã Melhor?

A entidade atende preferencialmente peloe-mail:
contato@acjam.com.br
Qualquer tipo de atendimento presencial precisa
de agendamento prévio, com solicitação por email.
O horário de atendimento é de segunda a sextafeira (exceto feriados) das 10h00 as 16h00.

Posso trabalhar nos eventos que aAssociação
CaminhandoJuntos ParaoAmanhãMelhorrealiza??
A Associação 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

