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HISTÓRIA
A ADCNH - ASSOCIAÇÃO DE APOIO E INCENTIVO,

ESPORTE, CULTURAL E SOCIAL DAS AGREMIAÇÕES
DE NOVO HAMBURGO foi fundada em 2014 com
finalidade de apoiar e incentivar à prática
esportiva, cultural e social no Brasil. Desde sua

fundação contamos com a parceria do Grêmio
Atiradores de Novo Hamburgo, que disponibiliza sua
área para a prática do BMX. 



O PROJETO
O projeto “Aluno Olímpico - ANO II” tem por objetivo possibilitar que 80 crianças e adolescentes dos 06

aos 17 anos da região de Novo Hamburgo/ RS tenham acesso à prática regular desportiva, na
modalidade de BICICROSS BMX-RACE (esporte Olímpico desde 2008). 

As atividades serão desenvolvidas aos sábados, sendo os participantes divididos em grupos de 20 alunos,

totalizando 4 turmas, com carga horária de 1h cada turma.



Apoio ao combate da evasão escolar;

Desenvolvimento técnico e físico para a modalidade

esportiva denominada Bicicross;

Continuar a promover o desenvolvimento social, técnico e

físico dos beneficiários;

Oferecer infraestrutura adequada para a prática esportiva

da modalidade.

IMPORTÂNCIA 
DO PROJETO 



As atividades serão desenvolvidas no Grêmio Atiradores Novo Hamburgo.

Rua Guia Lopes, 696 – Novo Hamburgo (RS)

LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO

O Grêmio Atiradores é uma entidade sem fins lucrativos, que tem 129 anos de existência, e vem desde então incentivando às práticas esportivas e culturais na região.



Contratação de 3 profissionais; 

Aquisição de materiais de divulgação e promoção do projeto e

patrocinadores;

Aquisição de bicicletas, capacetes, kits de proteção e luvas;

Aquisição de container para ser o escritório sede do projeto;

Aquisição de calças e camisetas especificas para a modalidade;

Premiação para os Eventos de Integração;

Aquisição de material de divulgação;

Contratação de Assessoria Contábil e Assessoria de Prestação de Contas.
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EXECUÇÃO DO PROJETO 



 CONTRAPARTIDAS
Aplicação da logomarca nos uniformes;

Menção nas mídias sociais da Associação,

através de @ e #;

Day Use para os funcionários da empresa
parceira aproveitarem o Clube Grêmio
Atiradores NH;

Realização de eventos no clube com a
participação de alunos, filhos de colaboradores
e colaboradores da empresa;

Aplicação da logomarca no local das atividades
do projeto;

Utilização do salão de festas do clube e do
espaço externo para evento interno da empresa.



Este projeto
realiza práticas
alinhadas com
os objetivos da
Agenda 2030

da ONU.



VALOR DO PROJETO

R$ 402.657,21



quem já apoiou o projeto



Vinicius da Silva Alves
Valorize Projetos

(51) 3922.0575
contato@valorizeprojetos.com.br

https://www.facebook.com/ADCNH-Associa%C3%A7%C3%A3o-de-Apoio-e-Incentivo-Esportivo-Cultural-e-Social-302542043681781
https://www.instagram.com/projetoalunoolimpico/

