
Projeto Basquetebol em Cadeira de Rodas 



Associação dos Amigos e 
Paradesportistas de Piracicaba

Lei Federal de Incentivo ao Esporte

Aprovado dia 07/08/2019

Valor a ser captado: R$ 388.478,80

Modalidade Paradesporto: Basquetebol em Cadeira de Rodas IV



Lei Federal de Incentivo ao Esporte

Objetivo: Projeto Basquetebol em cadeira de Rodas, AAPP.

Regulador: Ministério do Esporte

Quem Incentiva: Pessoa Jurídica – Lucro Real – Não tem custo para a Empresa !!!

Como Funciona? 

Ex.: Se uma empresa paga R$ 10 milhões de IR ao governo, poderá destinar R$ 100 mil 
para incentivar e patrocinar um projeto esportivo, obtendo as contrapartidas de 
exposição de um patrocínio normal. Esse valor virá como forma de dedução ou 
abatimento no IR do ano seguinte.



O que você ganha ao apoiar esse projeto?

• Agregue valor a sua marca: você estará associando a marca da sua empresa a um
projeto de mudança de vida. Isso cria um vínculo com seu consumidor e com a
comunidade em que a empresa está inserida, que passa a enxergar a sua marca de
uma maneira diferenciada e positiva.

• Apareça na mídia: com o trabalho de assessoria de imprensa, conseguimos a
geração de mídia espontânea levando o nome da empresa (direta e
indiretamente) aos principais veículos de comunicação.

• Realização de ações de relacionamento: visita de funcionários da empresa na
quadra, atividades de integração, ações de voluntariado colaboram para a
melhoria do clima organizacional

• Marca exposta em uniformes, materiais publicitários, redes sociais, site do
projeto e demais peças de comunicação.



Associação dos Amigos e 
Paradesportistas de Piracicaba

Objetivo

Oferecer esporte para as pessoas com deficiência de Piracicaba e região desde a 
iniciação ao alto rendimento.

Desenvolve o basquetebol em cadeira de rodas, atletismo e natação.

Foi fundada em 1993 e possui apoio da Secretaria de Esportes de Piracicaba e do 
Ministério do Esporte.

Dentro dos esportes que desenvolve possui vários títulos importantes.



Objetivo do Projeto

Oferecer o basquetebol em cadeira de rodas para 12 atletas de alto 
rendimento com deficiência física.

Participar do Campeonato Paulista de Basquetebol em Cadeira de Rodas, 
o campeonato mais estruturado e mais forte do país.

Oferecer recursos humanos qualificado, equipamentos modernos e 
melhorar o ranqueamento da instituição.



Valor a ser captado

O projeto foi aprovado na sua íntegra e o valor a ser captado é de:

R$ 388.478,80
Cota mínima para execução do projeto é referente a 20% do valor total aprovado.

Parceiros até o Momento: Oji Papeis Especiais





Venha fazer parte desse time!

Contato: Cristiane Antonelli
aapp.piracicaba@outlook.com

11-96091-3873

www.aapp.org.br

http://www.aapp.org.br/

