É t e m p o d e r e c i c l a r,
é tempo de mudar!
Projetos foram propositalmente concebidos de
forma a possibilitar o apoio de empresas através da
utilização da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte
(Decreto 55.636 de 26 de Março de 2010 - Lei
13.918) onde possibilita as empresas destinarem até
3% do ICMS a pagar em prol de projetos aprovados.
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• Do que se trata?
O Governo paulista, com o objetivo de incentivar o esporte, de
forma geral, assinou o decreto 55.6636 que permite que as
empresas do Estado de São Paulo, que recolhem ICMS, possam
patrocinar modalidades esportivas, através de projetos aprovados
pela Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, descontando 100% do
patrocínio do ICMS mensal.
• É fácil patrocinar?
Muito fácil. A empresa paga um boleto de patrocínio e já desconta
este valor no momento do pagamento do ICMS mensal. Pode
utilizar até 3% do ICMS mensal para o patrocínio. Quem calcula
este limite é a Secretaria da Fazenda do Estado.
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• Onde escolher um projeto para patrocinar?
No site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
• E tem contrapartida de marketing?
Sim, o nome do patrocinador aparece segundo um plano de comunicação, limitado
pelo que manda a legislação de projetos com incentivo via imposto.
• Pode patrocinar quantas vezes?
Pode patrocinar todos os meses o mesmo projeto ou projetos distintos, sempre
dentro do limite mensal que a Secretaria da Fazenda calcula para cada empresa em
função de diversos parâmetros, dentre eles, o volume de imposto ICMS anual
recolhido
• Temos um projeto já aprovado pronto para aporte de patrocínio?
Sim. Temos projetos já aprovados aptos a captação.

Corrida de Rua e Caminhada
Lazer e qualidade de vida aos cidadãos
Através da pratica do corrida, modalidade do atletismo, atividade que visa a
qualidade de vida conseguimos atingir um grande contingente de pessoas que
buscam saúde e bem estar através dos esportes.
Portanto, é um meio eficaz de interagir com pessoas/cidadãos que já praticam
atividades físicas assim como despertar o desejo dos que ainda não praticam.

Fotos do 1º. Circuito de corrida
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Entidade:

INDE

Instituto Nacional do Desenvolvimento - CNPJ: 10.774.006/0001-70

O Instituto Nacional do Desenvolvimento também designado pela sigla INDE, constituído em 22 de
dezembro de 2008, é uma OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, sem fins
lucrativos, e duração por tempo indeterminado, com sede no município de São Paulo, Estado de
São Paulo.
Tem como missão "Articular, promover e apoiar ações que visem oferecer oportunidades de
desenvolvimento e integração social para todos os cidadãos, buscando fortalecer a socialização de
informações, a inclusão social esportiva e a cultura de maneira solidaria entre os membros de
nossa sociedade”.
O Instituto Nacional do Desenvolvimento tem por finalidades atuar no Esporte, Cultura, Turismo,
Educação, Meio Ambiente e Saúde promovendo:
Promoção da assistência social, promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio
histórico e artístico, promoção gratuita da educação, promoção gratuita da saúde, defesa,
preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável,
promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza, experimentação, não
lucrativa, de novos modelos sócio produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio,
emprego e crédito, estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e
divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos.

O p ro j e t o :
2º. Circuito de corrida e caminhada e 3º. Circuito de corrida e caminhada
• Descritivo:
Os projetos viabilizarão a participação de crianças (7 – 14 anos) em um evento de atletismo
na modalidade 100metros e 400metros. Os projetos visão estimular a pratica esportiva junto
às crianças proporcionando a melhoria na qualidade de vida além de entretenimento junto as
crianças e seus familiares. Os eventos serão organizados por profissionais da área de
educação física sendo executado na pista de atletismo de um Estádio Municipal (Paulínia e ou
Piracicaba como exemplo).
• Duração:
1 dia de evento por projeto
• Data:
Dezembro de 2016 ou janeiro de 2017
• Contrapartidas:
A logomarca do patrocinador será aplicada em faixas e ou placas, na largada e na chegada,
nas camisas dos participantes, medalhas, folders, site do evento e nas redes sociais.
• Beneficiados:
Diretamente – 1.000 crianças/adolescentes e adultos, Indiretamente – 2.000 pessoas.

D a p e r t i n ê n c i a d o p ro j e t o
Os projetos 2º. e 3º. Circuito de corrida e caminhada visam criar o hábito salutar de corrida junto aos
cidadãos como ferramenta da melhoria da qualidade de vida e bem estar dos participantes.
A escolha da Corrida deve-se ao fato de que a modalidade possui grande potencial de desenvolvimento,
em função do baixo custo para sua prática e pela facilidade de entendimento das regras.
É comprovado que a prática esportiva contribui para o desenvolvimento de outras habilidades, como o
nível de concentração, disciplina e aumento da velocidade de raciocínio, além da autoestima e
autocontrole dos participantes.
A realização deste projeto irá incentivar, cada vez mais praticantes da modalidade, estimulando aos
moradores da comunidade a integrarem-se, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida,
combatendo o sedentarismo e aumentando a sociabilização e confraternização entre os participantes e
familiares – característica principal neste tipo de evento.
Além disso, projetos como este podem servir para revelar novos talentos que, no futuro, poderão
representar nosso país no alto rendimento. Estima-se que a repercussão proporcionará a massificação da
modalidade na comunidade, despertando o interesse e criando um efeito multiplicador para o
surgimento de novos participantes.
Desta forma, este projeto contribuirá tanto na qualidade de vida e sociabilização, como na possibilidade
de formação de melhores cidadãos no desempenho de suas funções na sociedade mediante todas as
características positivas que o esporte proporciona: disciplina, respeito ao adversário, autocontrole,
determinação, entre outras.

Investimento
Valor de cada um dos projetos:
R$ 190.000,00 (cento e noventa e um mil reais)
Cotas de patrocínio:

A
B
C

APORTE TOTAL
Logomarca nas camisas, faixas e ou placas na largada e na chegada, nas redes sociais
folders e faixas.

APORTE DE 70.000,00
Logomarca nas faixas e ou placas na largada e na chegada e nas camisas dos
participantes
APORTE DE 30.000,0
Logomarca nas faixas e ou placas na largada e na chegada.

PLANO
DE MÍDIA
Utilizaremos como base o mesmo plano de mídia do
1º. Circuito de Corrida de Rua e Caminhada
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A p rova ç ã o d o p ro j e t o
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