
VÔLEI SENTADO
E ATLETISMO 

Projeto aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte



A ASSOCIAÇÃO
Idealizado pelas professoras de Educação Física
Ana Paula Malanovicz e Fernanda Michaelsen, a
Esporte + proporciona qualidade de vida às
pessoas com deficiência (física, visual, auditiva
e múltiplas deficiências) através do esporte e
lazer para a inclusão social fomentando o
desenvolvimento de aptidões físicas, emocionais
e sociais.

Dentro do cenário do desenvolvimento e
inclusão da pessoa com deficiência realizamos
diversas palestras sobre nossos projetos,
palestras motivacionais, eventos, publicações
acadêmicas e cursos para fomentar, agregar e
disseminar informações e conhecimento nessa
rede de inclusão.

Somos uma Associação ligada à FREDEF -
Federação Riograndense de Entidades de
Deficientes Físicos.
E reconhecidos pelo Comitê Paralímpico
Brasileiro como formadora de talentos em
paradesporto da nossa região.





REPORTAGEM
Primeiro aberto
de Paranatação
em Porto
Alegre
emociona
participantes

RDC TV – Q
Esporte – ao
vivo

Após superar
câncer, jovem
se une a
nadadores para
treinar em
Porto Alegre

Record TV RS - Balanço Geral

https://www.facebook.com/rdctvdigital/videos/2401889003172225/
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/jornal-do-almoco/videos/t/edicoes/v/apos-superar-cancer-jovem-se-une-a-nadadores-para-treinar-em-porto-alegre/7759773/?fbclid=IwAR2YLNxOe0VIG57q8tfTx_sG0OcJT40gfMe6uA5yAkblVLodwIwXpiPKzXw
https://www.facebook.com/rdctvdigital/videos/2401889003172225/
https://www.recordtvrs.com.br/balanco-geral-rs/videos/eu-sobrevivi-21082019-1
http://www.recordtvrs.com.br/balanco-geral-rs/videos/eu-sobrevivi-05072019
https://www.recordtvrs.com.br/balanco-geral-rs/videos/eu-sobrevivi-16072019?fbclid=IwAR0LF6YJIEH0cMvSpQt7kVuP5Hd1qrB-v80PPn3oxmrzZUp1mo2foa-NVOE
http://www.recordtvrs.com.br/balanco-geral-rs/videos/eu-sobrevivi-17012020
https://www.recordtvrs.com.br/balanco-geral-rs/videos/eu-sobrevivi-24092019?fbclid=IwAR3wYSOzZqwzA-MADCy3goxHTIlKydIHWk-J-Mt9_TLweG3p-gtuhVHSv2Y
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/jornal-do-almoco/videos/t/edicoes/v/apos-superar-cancer-jovem-se-une-a-nadadores-para-treinar-em-porto-alegre/7759773/?fbclid=IwAR2YLNxOe0VIG57q8tfTx_sG0OcJT40gfMe6uA5yAkblVLodwIwXpiPKzXw
https://www.facebook.com/prefpoa/videos/primeiro-aberto-de-paranata%C3%A7%C3%A3o-em-porto-alegre-emociona-participantes/377446906299719/
https://www.facebook.com/prefpoa/videos/primeiro-aberto-de-paranata%C3%A7%C3%A3o-em-porto-alegre-emociona-participantes/377446906299719


OBJETIVO
O PROJETO

Propiciar a inclusão social por meio do
esporte e lazer, através da prática regular
do Vôlei Sentado e do Atletismo, e com
isso, estimular a participação das pessoas
no esporte, com ganhos físicos, emocionais
e sociais. 



OS BENEFICIÁRIOS

Serão atendidos 60 pessoas,
a partir dos 6 anos, com e
sem deficiência (intelectual,
física, auditiva, visual e
múltipas deficiências).
São crianças, adolescente,
adultos e idosos com
atividades de integração
mobilizando os participantes
do projeto e seus familiares.



As ações da Associação Esporte +
promovem a integração e socialização
de diversas pessoas, oferecendo uma
alternativa de integração e inclusão
para as pessoas da região. 
O projeto constitui-se como um
caminho para a inclusão social como
meio de proteção dos jovens, em
especial, aqueles com deficiência
física, visual e/ou intelectual,
sujeitas a tantas adversidades.
Os participantes serão divididos por
faixa etária e aprendizado, buscando
estimular o desenvolvimento físico e
cognitivo de cada aluno. 



LOCAIS DE EXECUÇÃO
As atividades serão realizadas no Grêmio Náutico União e AMVEP –
Associação de Moradores Vila Elizabethe, que cedem os espaços
para a realização do Vôlei Sentado, e no Parque Alim Pedro serão
realizadas as atividades de Atletismo. 



Este projeto realiza práticas alinhadas com os objetivos da Agenda 2030 da ONU.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
ODS - AGENDA 2030



VALOR R$ 473.849,18 
2- Processo: 71000.036986/2021-37 
Proponente: Associação Esporte + 
Título: Esporte + Vôlei Sentado e Atletismo 
Registro: 2100409 
Manifestação Desportiva: Desporto de Participação 
CNPJ: 24.967.940/0001-12 
Cidade: Porto Alegre UF: RS 
Valor autorizado para captação: R$ 473.849,18 
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 2806
DV: 1 Conta Corrente (Captação) vinculada nº
35909-2 
Período de Captação até: 09/06/2023 



Pessoas Físicas: podem destinar
até 6% do imposto de renda anual
devido (declaração na forma
completa) para o Projeto.

Pessoas Jurídicas: podem destinar
até 1% do imposto de renda anual
devido (desde que tributadas pelo
lucro real) para o Projeto.

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
A Lei Nº 11.438/06, estabelece que possa ser deduzido do imposto de renda devido, apurado na declaração de ajuste anual pelas pessoas
físicas ou em cada período de apuração, trimestral ou anual, pela pessoa jurídica tributada com base no lucro real, os valores
despendidos a título de patrocínio ou doação, no apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo
Ministério da Cidadania - Secretaria Especial do Esporte.



CONTRAPARTIDAS
Aplicação de Logomarca em 3 Banner 1,0m X 1,30m;
Aplicação da Logomarca em 3 Faixa de 4,0m X 0,70m (colocadas no local de execução);
Aplicação da logomarca nas peças do Uniforme Oficial do projeto;
Publicações periódicas com a aplicação da Logomarca nas Redes Sociais (Facebook e
Instagram);
Menção de agradecimento ao patrocinador durante a realização do projeto;
Evento de prática esportiva com colaboradores e atletas do projeto;
Vagas (limitadas) para colaboradores nas modalidades;
Palestra com temas motivacionais, sobre a deficiência e o esporte ou acessibilidade em
eventos da empresa.



VINICIUS ALVES

CONTATOS

(51) 3922.0575 | (51) 98453-4407
contato@valorizeprojetos.com.br
esportemais1@gmail.com

https://www.facebook.com/associacaoesportemais/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/associacaoesportemais/

