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SOBRE O 

INV

O Instituto Nova Visão INV é uma organização formada há

mais de 10 anos com intuito de incluir a pessoa com

deficiência através do esporte.

Tem como objetivo fundamental lutar pela integração e

inclusão social da pessoa com deficiência visual, sobretudo por

intermédio do paradesporto com modalidades paralímpicas,

especialmente, o Futebol de 5 (para cegos), além da

demonstração de toda potencialidade que estas pessoas

possuem para o desenvolvimento da vida humana, incluindo o

esporte, a cultura, o trabalho e a educação.



SOBRE O
PROJETO

Implementação de um núcleo de atividade

regular paradesportiva, na cidade de São Paulo

(SP), destinado à promoção do desporte de

rendimento, aos beneficiários do Projeto "Uma
Nova Visão - Futebol de 5", que atenderá 15

beneficiários diretos (sendo 12 pessoas com

deficiência visual).



METODOLOGIA
O futebol de cinco é exclusivo para cegos, sendo o goleiro o único

participante com visão. As partidas são realizadas em uma quadra de

futsal adaptada com uma banda lateral evitando que a bola saia na parte

lateral da quadra. O desenvolvimento de um programa de Futebol de 5

para indivíduos com deficiência visual, deve levar em conta algumas

características devido sua limitação.



OBJETIVOS
Promover o desporto adaptado através da
modalidade paralímpica Futebol de 5,

destinado a deficientes visuais, e com isto
incentivar as pessoas com esta deficiência a
praticarem atividades esportivas como forma
de inclusão e qualidade de vida.

- Fomentar a prática da modalidade Futebol
de 5 para pessoas com deficiência visual;
- Dar ênfase a socialização e a inclusão social
dos atendidos;
- Contribuir para o desenvolvimento físico,

técnico e psicológico;

- Incentivar a participação em eventos da
modalidade em todo Brasil.



O projeto será executado no CENTRO DE TREINAMENTO

PARALÍMPICO BRASILEIRO em São Paulo/SP .

Endereço: Rod. Imigrantes, 11.5km - Vila Guarani, São Paulo/ SP

CEP 04329-000

LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO



  R$ 458.370,15

12 meses

O projeto recebeu autorização para

captação de recursos no dia 16/09/2020

na reunião 141° da Comissão Técnica da

Lei de Incentivo ao Esporte

  VALOR DO PROJETO

  PERÍODO DE EXECUÇÃO



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).

http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/secretaria-executiva/lei-de-incentivo-ao-esporte/pessoa-fisica


CONTRAPARTIDAS

Aplicação de logomarca em todos os materiais
de divulgação do Projeto (folders, banners e 

 faixas e outras peças similares).

Aplicação de logomarca da empresa no site do
Instituto e demais mídias sociais
periodicamente atualizadas.

Aplicação da logomarca nas 46 camisetas, 30
bermudas, 24 bonés e 24 agasalhos
confeccionados para o Projeto.

Além dessas contrapartidas o INSTITUTO NOVA
VISÃO (INV) está a disposição para dialogar e
viabilizar outras estratégias de divulgação da
marca do patrocinador.



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



Site: www.institutoinv.org.br
    Email: institutonovavisao2009@gmail.com

    Instagram: instituto_inv

    Facebook: www.facebook.com/inv.novavisao.5

    YouTube: Instituto Nova Visão INV

    Fone: 11 98607-6087/ 1 96076-1612

Site: www.valorizeprojetos.com.br
E-mail: contato@valorizeprojetos.com.br

Fone: 51 3922.0575/ 98453.4407 c/ Vinicius
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