


Projeto
SOCIAL

Os projetos sociais são iniciativas muito ricas para a comunidade.

É necessário olhar atentamente para os públicos mais necessitados. 

Neste cenário, criamos o Festival da Bola com foco na integração

social, na convivência e na troca de experiências entre as diversas

classes sociais.

Oferecer atividade aos carentes é fundamental, mas possibilitar o

encontro entre os extremos da pirâmide social é educativo, 

esclarecedor e muito gratificante. 

No Festival da Bola a garotada nos dá uma aula de cidadania.

Vemos ricos e pobres dividindo o espaço de forma respeitosa e

harmoniosa, mostrando que o preconceito não é natural, mas fruto

do distanciamento e da falta de iniciativas que promovam esta

convivência.



Programa de integração social através do fomento à prática esportiva e

à atividade física como parte da formação educacional de meninos e

meninas, entre 8 e 12 anos, de caráter participativo, lúdico e democrático.

Crianças de 08 a 12 anos de escolas particulares e
públicas, clubes, núcleos esportivos e instituições.

FUTSAL

Sábados – 8h às 14h
HORÁRIO

PÚBLICO

MODALIDADE

O FESTIVAL
O QUE É ?



Promover integração e troca de experiências
entre crianças de diversas classes sociais.

Aumentar o número de crianças na iniciação esportiva.

Reforçar valores relacionados à educação,
disciplina, espírito de equipe e respeito.

Oferecer atividades extracurriculares para reforçar
a importância dos trabalhos das escolas e professores.

ABERTURA - “aulão” de alongamento e aquecimento.
 
LOCUÇÃO - patrocínios, divulgação, utilidade pública,
mensagens sócio-educativas e dicas.

BRINDES - Distribuidos para equipes participantes.

PREMIAÇÃO - Distribuição de medalhas iguais para 
todos os participantes.

Expandir para o 
interior do Estado.

Aumentar a interatividade 
com pais e responsáveis

Distribuição de lanches para 
núcleos / projetos sociais

Oferta de ônibus para 
núcleos / projetos sociais

Média de 
equipes por etapa

Atletas 
por 
etapa

Até Atingir

crianças
32 2.304384

Clínicas esportivas em escolas 

carentes, ministradas por 

mestres em treinamento físico.

Entrega do Kit Social in loco, 

com a presença dos mascotes 

e de atletas renomados.



o Festival
   no interior

Com a consolidação do Festival da Bola 

na região metropolitana de Belo Horizonte, 

um novo cenário se apresenta. Desenvolver 

este projeto em outras cidades do estado 

de Minas Gerais atenderá uma demanda 

crescente de escolas e clubes do interior do 

estado com trabalhos esportivos voltados 

para crianças de 8 a 12 anos, tendo em vista 

que este evento foca a integração social, 

a boa convivência através do esporte e a 

troca de experiências entre as diversas 

classes sociais.



e exposição da marca

FACEBOOK 
OFICIAL DO EVENTO

EMAIL MKT BANNERS E LONAS 
NAS QUADRAS

REGISTRO DE 
FOTOS E VÍDEOS

CAMISA OFICIAL 
DO EVENTO

COMUNICAÇÃO



O apoiador é quem vai apoiar financeiramente o projeto esportivo aprovado pela SEESP. 

Podem apoiar projetos esportivos e, dessa forma, se beneficiar dos incentivos fiscais, os contribuintes

do ICMS estabelecidos no estado de Minas Gerais, enquadrados no regime de recolhimento Débito e Crédito.

O valor do incentivo poderá ser deduzido do ICMS pelo apoiador de acordo com o escalonamento abaixo:

                     (três por cento) do
saldo devedor mensal do ICMS
apurado no período.

Empresa com saldo devedor anual até R$ 20.000.000,00
(vinte milhões de reais), ate atingir o valor total do incentivo.

Empresa com saldo devedor anual até R$ 20.000.000,01
(vinte milhões de reais e um centavo), a R$ 100.000.000,00
(cem milhões de reais), até atingir o valor total do incentivo.

Empresa com saldo devedor anual acima de
R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), até atingir o
valor total do incentivo.

                     (dois por cento) do
saldo devedor mensal do ICMS
apurado no período.

                     (um por cento) do
saldo devedor mensal do ICMS
apurado no período.

O valor destinado para o projeto seria destinado para pagamento do ICMS.

Todo o valor destinado poderá ser deduzido do saldo devedor de ICMS.

Estabelecer identificação com segmentos esportivos.

Aumentar o reconhecimento público.

Reforçar a imagem corporativa.

Combater ou antecipar-se a ações da concorrência (muitos terão interesse).

Envolver a empresa com a comunidade (público alvo direto e indireto do projeto).

Conferir credibilidade ao seu produto com a associação à qualidade e emoção do projeto
esportivo.

Atingir o espectador (consumidor) durante o seu lazer, momento de grande
abertura.

Unir a empresa ao esporte gera o rejuvenescimento da marca, devido ao efeito
que o esporte produz entre os jovens.

Inserir uma marca em uma equipe cria uma relação de cumplicidade da
empresa com a performance esportiva, recebendo credibilidade pelo
resultado obtido pelos atletas.

Apoiar um projeto com viabilidade técnica chancelada (aprovado) pela
Secretaria de Estado de Esportes.

O incentivo a projetos esportivos proporciona
diversos benefícios para a empresa, tais como:

POR QUE
   APOIAR COMO

   APOIAR

3% 
Até

2% 
Até

 1% 
Até



Certidão de Aprovação

r$  232.399,85

PROGRAMA MINAS ESPORTIVA      INCENTIVO AO ESPORTE 

INVESTIMENTO

PARA 06 ETAPAS



Email: comercial@acebrasil.com.br    Tel: (31) 3335-4623    Cel: (31) 99618-1403
André Makaaroun


