
 

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 

O Imposto de Renda Devido pode ajudar o Ginástico a formar atletas 

 

O Projeto Basquete para Todos, processo 71000.051666/2019-92, é o primeiro programa 

de captação de recursos públicos do Esporte Clube Ginástico, em parceria com a 

Secretaria Especial do Esporte, do Ministério da Cidadania, e incentivadores. 

 

O objetivo é fomentar o esporte de base, por meio da disponibilização de profissionais 

especializados e preparação de jovens para o esporte de alto rendimento no país. Além 

de beneficiar 64 crianças e adolescentes, distribuídos em quatro categorias (sub-12, sub-

13, sub-15 e sub-16 anos), o projeto tem outro fator importante: a inclusão social de 

jovens vindos de comunidades com vulnerabilidade social.  

 

Há mais de sete décadas, o Esporte Clube Ginástico 

é um dos principais clubes formadores de atletas de 

basquete do Brasil. Possui uma completa estrutura 

de treinamento, que inclui instalações adequadas e 

modernos equipamentos, sendo uma referência 

nacional na modalidade. E o cuidado na formação vai 

além do preparo físico e técnico das equipes: o clube 

se preocupa com o psicológico e com o rendimento 

escolar dos atletas, em busca de formar também um 

cidadão e possibilitando o sucesso fora das quadras. 

Com a missão desportiva, social e cívica, realiza 

atividades que beneficiam o entorno de sua 

comunidade. Atualmente, mais de 80% dos atletas 

do clube são provenientes de camadas carentes da 

população e uma de suas premissas é contar com 

corpo de atletas 100% (cem por cento) matriculados 

em Instituição de ensino.  

 



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO 

 Aprimorar técnica e taticamente as equipes de todas as categorias do projeto, 

tomando como referência os testes aplicados no processo de seleção dos atletas;  

 Disponibilizar materiais necessários à prática esportiva do basquetebol masculino 

de alto rendimento;  

 Possibilitar a participação em competições, de todas as categorias contempladas 

pelo projeto, permitindo uma formação esportiva mais completa e eficiente. 

 Contratar equipe de profissionais necessários para boa e adequada realização 

das atividades esportivas do projeto.  

 Minimizar os gastos com inscrições, mensalidades e taxas de arbitragem, 

atualmente subsidiados pelo Ginástico, revertendo-os em benefícios aos atletas 

tais como complemento alimentar e vales transporte.  

Desta forma, o Basquete para Todos oferece aos atletas mais oportunidades de 

participação em competições, uniformes e materiais compatíveis à prática da 

modalidade; condições de ir e vir aos locais de treino; além de potencializar e auxiliar no 

fomento das competições de basquete em nível estadual e nacional. 

COMO DOAR 

As doações para o Projeto Basquete para Todos devem ser feitas até o final de dezembro 

deste ano. Você pode contribuir e ajudar o Ginástico na formação de atletas, sem gastar 

nada. Pessoas Físicas podem destinar até 6% do seu Imposto de Renda (IR) devido. Já 

as empresas, amparadas pela Lei de Incentivo ao Esporte e que tenham a tributação 

com base no lucro real, podem direcionar até 1% do IR devido ao projeto. O valor é 

abatido, automaticamente, do imposto a ser pago no próximo ano. 

 

Valor total do Projeto: R$ 381.879,61 

Em tempo: em 11 de novembro de 2020 foi aprovado o projeto Atletas de 

Basquete no valor de R$ 724.246,66, que, também, está apto a receber 

contribuições ampliando significativamente a capacidade de atendimento. 



 

 

DADOS BANCÁRIOS 

Banco 001- Banco do Brasil  

Ag: 1585-7 

C/c: 30204-X 

Esporte Clube Ginastico  

CNPJ: 16.641.235/0001-00 

 

 

Para dúvidas ou mais informações, entre em contato pelo email 

gerencia@ginastico.com.br ou via WhatsApp (31) 9 9859-1042. 
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