
Patrocine com parte do seu IR devido
Quem pode doar para projetos via Lei
Federal de Incentivo ao Esporte?

Empresas tributadas em lucro real podem investir em
projetos aprovados pela Lei de Incentivo ao Esporte,
deduzindo até 1% do IR devido. 

www.esporteclubefuturo.com.br/projetoincentivado

Como fazer?
Possuímos dois projetos, envolvendo o voleibol masculino
e feminino.
Você escolhe qual ira destinar parte do seu IR depositando
o valor na conta do escolhido.
Após o depósito, é preciso encaminhar o comprovante e
seus dados para contato@esporteclubefuturo.com.br
para que possa ser providenciado o recibo referente a
doação.
Este recibo e importando para anexar na prestação de
contas do seu IR.
Proponente: Esporte Clube Futuro
 Título: Volei Futuro - Voleibol Masculino Adulto
 Registro: 2100309
 Manifestação Desportiva: Desporto de Rendimento
 CNPJ: 34.969.960/0001-86
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 6602 DV: 8 Conta Corrente
(Captação) vinculada nº 35167-9

Proponente: Esporte Clube Futuro
 Título: Vôlei Futuro - Voleibol Feminino Adulto
 Registro: 2100308
 Manifestação Desportiva: Desporto de Rendimento
 CNPJ: 34.969.960/0001-86
 Cidade: Araçatuba UF: SP
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 6602 DV: 8 Conta Corrente
(Captação) vinculada nº 35166-0

Para informações e esclarecimentos:
Tel. (018) 99646-3447

#patrocinioincentivado



Patrocine com parte do seu IR devido
Imposto agindo ao seu favor
Possuímos diversas cotas de patrocínio podendo ser pagas  
até 90% do seu valor com imposto que iria para o governo. 
Dinheiro que agora se torna publicidade e fortalecimento
da sua marca e do esporte.

www.esporteclubefuturo.com.br/projetoincentivado
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Seu nome junto ao do time; (Vôlei Futuro/Você)  | Fanpage | Site |
Redes Sociais | Backdrop | Diversos áreas dentro do ginásio |
Uniformes | Camisa de torcida | Espaço exclusivo no ginásio de jogos |
Presença de atletas em eventos da sua marca | Placas com a sua
marca sendo exposta nas transmisões da SporTv - Globo.com - TVN
Sports e Canal Vôlei Futuro.

Para informações e esclarecimentos:
Tel. (018) 99646-3447
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 Grande visibilidade com alcance mundial.
Sinônimo de Competência.
Esporte demonstra a importância do trabalho em equipe.
Alto nível da competição.
Boa imagem perante a opinião pública.
Aumento de visibilidade institucional.
Fortalecimento do vínculo social.
Renovação e fortalecimento da marca.
Gerar novos negócios.
Ginásios lotados de potenciais consumidores.
Associação da marca a um produto vitorioso.
Cobertura de todas as mídias impressa e eletrônica.
Presença de campeões Olímpicos e Mundiais.

#visibilidade  
#valorização
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