
REMANDO

PARA O FUTURO



QUEM SOMOS

O Clube de Regatas Cascavel – CRC, foi fundado em 

2009, com o objetivo de desenvolver atividades 

voltadas ao esporte de alto desempenho, focado 

na canoagem, além de prestar serviços à 

comunidade carente de Cascavel através da 

inclusão social de crianças e adolescentes

 com aulas teóricas e práticas de canoagem, 

educação ambiental e cidadania. 



Nossa ideia é a de trabalhar o 
esporte como mecanismo de lazer, 

desenvolvendo o esporte no município, 
transformando assim a vida das 

pessoas, gerando mais saúde, mais 
equilíbrio, qualidade de vida, 

agregando valores e contribuindo para 
o desenvolvimento da sociedade.



O PROJETO
Possibilitar que diversas pessoas da região 
tenham acesso à prática regular desportiva, na 
modalidade de Canoagem Velocidade, 
atendendo 160 (cento e sessenta) 
participantes, na faixa etária entre 09 (nove) 
aos 45 (quarenta e cinco) anos, visando 
desenvolver esta modalidade Olímpica e
promover uma melhor qualidade de 
vida para todos.



As atividades serão desenvolvidas de segunda 

à sábados, sendo os participantes divididos em 

grupos de 20 (vinte), 10 (dez) e 5 (cinco) 

alunos, totalizando 12 (doze) turmas, com 

carga horária de 2h cada. Total de 160 (cento e 

sessenta) participantes.
 

O PROJETO



Este projeto realiza práticas alinhadas com os

objetivos da Agenda 2030 da ONU.



ONDE FICA?
As atividades serão realizadas no Lago Municipal de Cascavel.



INVESTIMENTOS

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO

VALOR R$ 573.784,30

12 MESES



A 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.
 

PESSOAS FÍSICAS: até 6% do 
imposto de renda anual devido 
(declaração na forma completa).

PESSOAS JURÍDICAS: até 1% do 
imposto de renda anual devido 
(desde que tributadas pelo lucro 
real). desportivos e paradesportivos 
previamente aprovados pelo 
Ministério da Cidadania - Secretaria 
Especial do Esporte.



CONTRAPARTIDAS

- Direito de uso do Selo de Patrocinador 
Oficial do projeto ;
- Aplicação de logomarca em todos os 
materiais de divulgação do Projeto;
- Logomarca nos uniformes e caiaques do 
projeto;
- Aplicação da logomarca da empresa no 
site e demais mídias sociais;
- Citação a respeito do patrocinador em 
todas as matérias de rádio, jornal, internet e 
TV que vierem a ser publicadas sobre o 
projeto.



(51) 3922-0575

(51) 99703-0575

(51) 98453-4407

projetos@valorizeprojetos.com.br


