
FAZER O
IMPOSSÍVEL
TORNAR-SE
POSSÍVEL ANO II
ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DEFICIENTES VISUAIS - APADEVI



Somos a APADEVI !

Criada em 1998, a entidade tem como objetivos a promoção
gratuita da assistência às pessoas cegas e com baixa visão,
apoio aos programas específicos às temáticas
socioeducativas e culturais, promover todos os meios ao seu
alcance no intuito de emancipar as pessoas com deficiência
visual para a inclusão escolar e social e organizar núcleos de
atendimento à criança e ao adolescente cego ou com baixa
visão.



Manifestação Desportiva de
Rendimento

Sobre o Projeto

O projeto visa dar continuidade aos atendimento para
12  atletas, na cidade de Campina Grande (PB),
promovendo o desporto adaptado através da
modalidade paralímpica, Futebol de Cegos, destinado
a pessoas com deficiência visuais, e com isto,
incentivar na participação desta modalidade, como
forma de inclusão e socialização, além de  participar
de competições de nível regional e nacional.



O que buscamos:
Fomentar a prática da modalidade Futebol de Cegos
para pessoas com deficiência visual;

Dar ênfase à socialização e a inclusão social dos
beneficiários;

Contribuir para o desenvolvimento físico, técnico,
psicológico e nutricional;

Incentivar a participação em eventos da modalidade em
todo Brasil.



Metodologia

preparação física;
treinamento de goleiros;
fundamentos técnicos;
sistemas táticos;
posicionamento na quadra e coletivo.

Para o desenvolvimento deste projeto serão utilizados
procedimentos metodológicos inerentes a modalidade, bem
como, conceitos de cooperação e trabalho em equipe,
estimulando, assim, uma relação de confiança e amizade
mútua.

Os treinos serão desenvolvidos 4 vezes por semana, no turno da
manhã, se baseará inicialmente em:

A APADEVI participa de 2 competições oficiais por ano: Regional Nordeste de Futebol
de Cegos e o Campeonato Brasileiro. Dependendo da colocação, também participa
da Supercopa. Além de diversos jogos amistosos não oficiais durante o ano.



Valor do Projeto

R$ 776.374,22

Período de execução

13 meses



Como você pode ajudar

A Lei de Incentivo ao Esporte – Lei 11.438/2006 é, resumidamente, uma Lei Federal permite que empresas
e pessoas físicas invistam parte do que pagariam de Imposto de Renda em projetos esportivos

aprovados pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania.

Pessoas Físicas: 

Podem destinar até 6% do imposto
de renda anual devido (declaração

na forma completa).

podem destinar até 1% do imposto de
renda anual devido (desde que

tributadas pelo lucro real).

Pessoas Jurídicas:
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Aplicação da 
marca do patrocinador

em 2 Banners 1,0m X
1,30m (colocados no
local de execução do

projeto);

Visibilidade do
patrocinador nas redes
sociais (em publicações,  

hashtags e stories);

Aplicação da marca do
patrocinador em 2

Faixas de 4,0m X 0,70m
(colocadas no local de
execução do projeto);

Possibilidade ações
voltadas a

acessibilidade e
inclusão de pessoas

com deficiência;

Aplicação da marca do
patrocinador em 18 kit 

 uniformes;

Possibilidade de ações
com as empresa em

jogos de interação para
melhor entendimento

da modalidade;

Aplicação da marca do
patrocinador no site da

Associação;

Também temos a
possibilidade de auxiliar
em ações de ativação

da marca ou outras
ações de interesse da
empresa que possam

aumentar a visibilidade
do patrocínio.

Contrapartidas



Seja um apoiador
dessa causa!

Fale Conosco: 
(51) 3922-0575 
www.valorizeprojetos.com.br 
contato@valorizeprojetos.com.br 

https://apadevi.com.br/
https://www.instagram.com/apadevi_cg/
https://www.facebook.com/apadevicg/
https://www.youtube.com/channel/UCCAHBpf88T7XNnTyIUYgdIg

