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GOLFINHOS
INFORMA
Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui!

PROJETO APROVADO NA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
É com muita satisfação que comunicamos algo muito especial, o Projeto Golfinhos da Baixada foi
aprovado na Lei de Incentivo ao Esporte (LIE). Isso ressalta a credibilidade que o projeto conquistou
ao longo desses 10 anos de atuação. Apesar de estarmos aprovados na LIE, precisamos captar os
recursos para execução do projeto aprovado. A captação desse recurso garante ao patrocinador
100% de isenção fiscal, ou seja, uma grande oportunidade para as empresas investirem sem a
necessidade de um desembolso de caixa fora do previsto. Havendo a captação, vamos conseguir
ampliar o atendimento a mais crianças e adolescentes na nossa tão querida Baixada Fluminense.
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Proposta
A partir dessa captação, pretendemos atender cada vez mais crianças e
adolescentes da região da Baixada Fluminense com aulas de natação.

2º

1º
Objetivo
Contemplar crianças e
adolescentes da região
da Baixada
Fluminense com aulas
de natação

3º
Objetivo
Viabilizar a integração
das famílias com o
projeto esportivo, com
as atividades regulares
e festivais de natação

Objetivo
Construção de uma
cultura esportiva na
região da Baixada
Fluminense

A Lei nº 11.438/06, ou Lei de Incentivo ao Esporte – LIE, como é mais conhecida, permite que recursos
provenientes de renúncia fiscal sejam aplicados em projetos das diversas manifestações desportivas e
paradesportivas distribuídos por todo o território nacional. Por meio de doações e patrocínios, os
projetos executados via Lei de Incentivo ao Esporte atendem crianças, adolescentes, jovens, adultos e
idosos, além de garantir o suporte necessário para que aos atletas de alto rendimento possam participar
e representar o Brasil em competições nacionais e internacionais. Mais do que um instrumento jurídico,
trata-se de uma inovação e um avanço na consolidação do paradigma do esporte como um meio de
inclusão social.

Resultados esperados
Esperamos criar uma cultura esportiva no município, especialmente no que se refere a prática
regular da natação, com a adaptação ao meio aquático e desenvolvimento de técnicas. Com uma
equipe multidisciplinar, desenvolver as aptidões físicas e psíquicas dos alunos. Possibilitar
ambientes que permitam o desenvolvimento de competências socioemocionais envolvendo a
família dos alunos neste processo de aprendizagem.
A partir destas iniciativas, esperamos promover a transformação social através da natação.
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Doações
As doações por intermédio da LIE poderão ser feitas de duas formas:

Pessoa Jurídica
Empresas que declaram o
Imposto de Renda com base em
seu lucro real, podem investir até
1% do imposto devido.

Pessoa Física
Pessoas que apresentem suas
declarações de Imposto de
Renda pelo formulário completo
podem investir até 6 % do
imposto devido.

ODS
Este projeto contribui diretamente para:

Amigos dos Golfinhos

JUNTE-SE
A NÓS

“Quero deixar aqui minha admiração pelo trabalho desenvolvido
pelo “Golfinhos da Baixada”. Minha relação com o projeto começou
com a amizade com o André desde 2010. O projeto nos comove e
mostra que a solidariedade não tem limites quando exercida de
forma plena.
Forte abraço para todos que fazem a diferença em Queimados.”

MAURO LIMA
AMIGO DOS GOLFINHOS
PARCEIROS

Chave Pix: 28.922.512/0001-24

APOIADORES LOCAIS
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