
Lei de Incentivo ao Esporte
Ministério do Esporte

Nome projeto aprovado:

Federação Cerrado de Rugby 2018
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Apresentação da Federação

A Federação Cerrado de Rugby

(FCRu) foi fundada em 10 de

fevereiro de 2011 com caráter

desportivo.
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Hoje o Rugby é 2º esporte mais

jogado no mundo e a modalidade

Rugby Sevens retornou a ser uma

modalidade olímpica nas

Olimpíadas de 2016, no Brasil.



Apresentação da LIE

A Lei de Incentivo ao Esporte é

uma Lei Federal a qual permite

que as Pessoas Jurídicas,

enquadradas em LUCRO REAL,

doem 1% do seu imposto de

renda para projetos esportivos.
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Ou Pessoas Físicas podem doar

até 6% do seu imposto de renda.



Objetivo

BENEFICIÁRIOS DIRETOS: 1095 atletas (adulto e juvenil)

BENEFICIÁRIOS INDIRETOS: 4000 pessoas
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• Realização de 5 campeonatos de Rugby nas cidades de 

Goiânia-GO e Brasília-DF. 

Período de Execução do Projeto: 1 ANO



Objetivo
Campeonatos que serão promovidos:

5

Circuito Centro Oeste de 
Rugby Sevens

Circuito DF-GO de 
Rugby Sevens

Copa Brasil Central de Rugby

XV Masculino

Campeonato Universitário 

de Rugby Sevens
Campeonato Juvenil de 

Rugby Sevens



Justificativa:

• Para que se tenha um bom desenvolvimento dos atletas do Rugby,
compreende-se que é necessário a participação em campeonatos
competitivos.

• Diante disso, o projeto ora apresentado, tem por finalidade fomentar,
motivar e incentivar à prática de Rugby com o objetivo de elevar o nível
técnico da modalidade, através da realização de campeonatos.
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CLUBES FILIADOS A FEDERAÇÃO CERRADO DE RUGBY



POR QUE INVESTIR NO RUGBY?

1. O Brasil foi sede dos Jogos Olímpicos em 2016, ano que o Rugby
retornou as Olímpiadas. Isso aumentará à presença constante da 
mídia em geral no esporte e aumento da cobertura esportiva;

2. É o segundo esporte que mais cresce no Brasil e o mercado está 
atento a essa evolução;

3. O esporte/lazer é um ambiente persuasivo para relatar uma 
mensagem de vendas dirigida ao público-alvo;

4. Eventos esportivos são bem aceitos pelo público e têm um forte 
acompanhamento pelos fãs;

5. O patrocínio, principalmente nos esportes de grande popularidade 
e visibilidade, aumenta a consciência pública da empresa e/ou do 
produto;
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POR QUE INVESTIR NO RUGBY?

6. O sucesso obtido no esporte é transferido para o patrocinador, 
gerando um retorno institucional e de vendas para os investidores;

7. Rejuvenescimento da imagem da empresa;

8. Aumento do reconhecimento do público;

9. Reforço da imagem corporativa;

10. Simpatia junto à torcida;

11. Obtenção de mídia espontânea.
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Exposição do Patrocinador:

Presença da logomarca:

• estampada na proteção de poste no
campo de todos os torneios;

• backdrop, faixas, banner e cartazes em
eventos/campeonatos;

• Site (www.fcru.com.br) e redes sociais
(Facebook e Instagram);

9

http://www.fcru.com.br/


Exposição do Patrocinador:

• Agradecimentos nas Transmissões ao
Vivo dos jogos no Canal EsporteNET.TV;

• Logomarca em grandes estádios como:
Mané Garrincha e Estádio Olímpico
Pedro Ludovico Teixeira;

• Logomarca nos vídeos do Canal do
YouTube e no Programa Hora do Rugby;
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Exposição do Patrocinador:

• nos uniformes dos árbitros e uniformes
de jogo;

• nas tendas e stands nos torneios;

• nos troféus e medalhas dos torneios;

E agradecimentos em todas entrevistas, 

reportagens e postagens no meio virtual.
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Projeto aprovado:

Aprovado Integralmente na 101ª Reunião Ordinária

da Comissão Técnica da Lei de Incentivo ao

Esporte, realizada em 08 de fevereiro de 2017, no

valor de R$ 122.983,44 (cento e vinte e dois mil,

novecentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro)

com prazo para captação até 31 de dezembro de 2018.
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Como Patrocinar?

1. A empresa faz uma estimativa do Imposto de Renda deste ano;

1. Realiza o depósito de 1% desta estimativa na conta do projeto;

1. A Federação emite um Recibo em 3 vias (para Empresa, Ministério do 
Esporte e um pra nós);

1. A empresa anexa essa Recibo na Declaração de Imposto de Renda e a 
Receita Federal abate o valor devido.
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Agradecimentos e Contato

• Estamos abertos para qualquer sugestão publicitária proposta pela empresa
parceira, visualizando como uma oportunidade não apenas a exposição da imagem,
mas também de relacionamento com atletas, sociedade e com outras empresas.

• O apoio ao esporte e sua relação direta com os atletas agregam valores positivos à
marca de qualquer instituição.

• A Federação Cerrado de Rugby espera que essa parceria seja possível, tendo plena
certeza do benefício para ambas às partes.

Nome Telefone E-mail

Lambrine Pereira Mortate
Presidente da Federação Cerrado de Rugby

(62) 98239-1933

lambrinemortate@hotmail.com

ou

fecerugby@gmail.com
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Conheça nosso trabalho

• SITE: www.fcru.com.br

• Facebook: www.facebook.com/FederacaoCerradoDeRugby

• Instagram: www.instagram.com/federacaocerrado

• YouTube: www.youtube.com/channel/UCxj5ODIncxzM34l0P88IQdg
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http://www.fcru.com.br/
http://www.facebook.com/FederacaoCerradoDeRugby
http://www.instagram.com/federacaocerrado
http://www.youtube.com/channel/UCxj5ODIncxzM34l0P88IQdg


ANEXO

Número da conta para depósito:

BANCO DO BRASIL

• Agência nº 3227 DV: 1

• Conta Corrente nº 12155-X

• CNPJ: 14.701.215/0001-44

• Proponente: Federação Goiana de Rugby
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www.vrprojetos.com.br
contato@vrprojetos.com.br

51 3737.0809

http://www.vrprojetos.com.br/
mailto:contato@vrprojetos.com.br

