
Associação de Esportes e 
Cultura Superação

Lei Federal de Incentivo ao Esporte

Aprovado dia 26/12/2019

Valor a ser captado: R$ 310.921,34

Modalidade Paralímpica: Rugby em Cadeira de Rodas



Lei Federal de Incentivo ao Esporte

Nome do Projeto: Escola de Rugby em Cadeira de Rodas Gigantes

Objetivo: Oferecer iniciação e aperfeiçoamento do rugby em cadeira de rodas.

Regulador: Ministério do Esporte.

Quem Incentiva: Pessoa Jurídica – Lucro Real – Não tem custo para a 
Empresa!

Como Funciona? 

Ex.: Se uma empresa paga R$ 10 milhões de IR ao governo, poderá destinar R$ 100 mil para 
incentivar e patrocinar um projeto esportivo, obtendo as contrapartidas de exposição de um 
patrocínio normal. Esse valor virá como forma de dedução ou abatimento no IR do ano 
seguinte.



Associação de Esporte e 
Cultura Superação

Objetivo

Oferecer esporte para as pessoas com deficiência de Campinas e região 
desde a iniciação ao alto rendimento.

Desenvolver o rugby em cadeira de rodas para pessoas com deficiência 
física.

Foi fundada em 01/03/2013 e possui apoio da Secretaria de Esportes de 
Campinas e do Ministério da Cidadania, através da Secretaria Especial do 
Esporte.



Objetivo do Projeto

Oferecer iniciação e aperfeiçoamento para 12
pessoas com deficiência física praticantes do
rugby em cadeira de rodas.

Fomentar a modalidade através de uma equipe
multidisciplinar qualificada e equipamentos
modernos e adequado para a prática.

Ser a principal associação de desenvolvimento
do rugby em cadeira de rodas do país.



Previsto na execução do projeto

▪Aulas três vezes por semana – Terça, Sexta e Sábado; 

▪ Treinamento físico específico para o público do projeto, visando 
qualidade de vida e melhora do desempenho; 

▪Aulas ministrada por profissional de educação física qualificado e 
especialista na modalidade;

▪Avaliações físicas e avaliações de condições de saúde para 
acompanhamento global do atendido.



Benefícios do patrocinador

✓Destinar seu imposto devido para uma causa social nobre e de grande importância 

para a comunidade local;

✓Logomarca em todos os materiais de divulgação do projeto;

✓Logomarca nos uniformes dos jogadores e comissão técnica; 

✓Logomarca no site e redes sociais da Associação;

✓Assessoria de Imprensa;

✓Ser exemplo de empresa responsável e preocupada com a pessoa com deficiência e 

responsabilidade social;

✓Oportunidade de ter atletas e comissão técnica na sua empresa realizando palestras 

e vivências prática da modalidade;



Valor a ser captado até dez de 2021

O projeto aprovado tem o valor de:

R$ 310.921,34
Cota mínima para execução do projeto é referente a 20% do valor total aprovado.



Ficou com Dúvida, posso Ajudar ?

Cristiane Antonelli

cris_tecnica@hotmail.com

19 3201-6686
11 96091-3873

mailto:cris_tecnica@hotmail.com

