


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.



Possibilitar que diversas pessoas da região
tenham acesso à prática regular desportiva,
na modalidade de Canoagem Velocidade,
atendendo 50 (cinquenta) participantes, na
faixa etária entre 09 (nove) aos 45 (quarenta
e cinco) anos, visando desenvolver a
modalidade Olímpica e Paralímpica,
promovendo uma melhor qualidade de vida.



As atividades serão
desenvolvidas de segunda à
sexta, sendo os participantes
divididos em grupos.
Está previsto para este projeto
a realização de 3 eventos para
integração dos participantes
com a comunidade local.



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



As atividades serão realizadas no Lago Municipal de Cascavel.



INVESTIMENTOS
VALOR R$ 383.542,09

PERÍODO DE
EXECUÇÃO

12 MESES

15 - Processo: 71000.016718/2021-07
Proponente: Clube de Regatas Cascavel
Título: Remando para o Futuro - Ano III
Registro: 2100150
Manifestação Desportiva: Desporto de
Participação
CNPJ: 10.694.457/0001-05
Cidade: Cascavel UF: PR
Valor autorizado para captação: R$ 383.542,09
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência no
1460 DV: 5 Conta Corrente (Captação)
vinculada no 59165-3
Período de Captação até: 14/04/2023



Lei Nº 11.438/06
 

 



- 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.




