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ASSOCIAÇÃO  ZUMM  DE  NATAÇÃO



Há 12 anos atrás surgia a equipe Zumm, feita da vontade de quatro

amigos junto ao treinador Igor Russi de voltarem a nadar nos torneios

master de natação. Aos poucos a equipe foi ganhando nadadores com o

objetivo de qualidade de vida e representar Bragança Paulista.

SOBRE A ZUMM



 ANO II  | EQUIPE ZUMM DE NATAÇÃO

O PROJETO

Tem como objetivo desenvolver a natação na região de

Bragança Paulista, com ênfase na promoção do esporte
olímpico e incentivo na melhoria da qualidade de vida
da população, abrangendo as diversas categorias da

natação que vai de 06 anos até mais de 99 anos.
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OS BENEFICIÁRIOS

Ao todo serão 155 alunos
(crianças, adolescentes,
adultos, idosos e pessoas
com deficiência) que terão

aulas  duas ou cinco vezes na

semana, onde será ensinado e

aperfeiçoamento os quatro

nados olímpicos (crawl,

costas, peito, borboleta e a

soma dos quatros, medley).



PISCINA MUNICIPAL MARIA ASTRID DUBARD -

BRAGANÇA PAULISTA, SP

LOCAL DE EXECUÇÃO
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LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

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 

 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).



R$ 362.085,37

VALOR DO PROJETO

12 MESES

PERÍODO DE EXECUÇÃO

Publicação no diário oficial da união no dia 27/08/2020, autorizando o projeto a captar recursos.

ANO II  | EQUIPE ZUMM DE NATAÇÃO



OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
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Este projeto realiza práticas alinhadas com os objetivos da Agenda 2030 da ONU.
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CONTRAPARTIDAS

·      Direito de uso do Selo de Patrocinador Oficial do projeto;

·      Aplicação de Logomarca em 01 Banner 1,0m X 1,30m;

·      Aplicação da Logomarca em 01 Faixa de 4,0m X 0,70m (a faixa e o banner serão colocados no local de

execução do projeto);

·      Aplicação da logomarca nos Agasalhos, Camisetas e Toalhas; 

·      Publicações periódicas com a aplicação da Logomarca nas redes sociais do projetos;

·      Também temos a possibilidade de auxiliar em ativação sobre produtos, serviços da empresa, bem como,

outras ações de interesse da empresa que possam aumentar a visibilidade do patrocínio.



PARCEIROS QUE JÁ APOIARAM O PROJETO



Valorize Projetos
contato@valorizeprojetos.com.br

(51) 3922-0575


