
Esgrima – Geração de OURO 

Conheça o projeto da ACE aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte 



Quem Somos 
A  Ação Com Esporte (ACE) é uma associação 
civil, sem fins lucrativos com sede em Belo 
Horizonte (MG).  

 

Dentre suas frentes de atuação, 
encontram-se o esporte de inclusão social 
e o esporte de rendimento olímpico e 
paralímpico. 
 

A ACE foi fundada em 2006 e promove 
atividades nas modalidades esportivas 
ESGRIMA e ESGRIMA EM CADEIRA DE 
RODAS. 
 



Projeto: Esgrima Geração de OURO 
OBJETIVO 

• Fomentar a prática esportiva, tendo como foco a 
ampliação e manutenção das categorias de base 
(até 20 anos) e livre (acima de 20 anos). 

 

PÚBLICO ALVO 

• Crianças e jovens, 

• Pessoas com deficiência física. 

 

NÚMERO DE BENEFICIADOS 

• 40 pessoas 

 

As aulas serão gratuitas e ministradas por professores 
formados em Educação Física. Todas as atividades 
serão acompanhadas por uma Psicóloga com 
experiência na área esportiva. 

 

Valor Pleiteado: R$ 84.970,00 

 



Quem pode ser um PATROCINADOR? 
 
 
 PESSOAS JURÍDICAS podem patrocinar ou 

doar para projetos aprovados pelo Ministério 
do Esporte, deduzindo do IRPJ até 1% do valor 
devido (lucro real).(1) 

 
 Para investir em um projeto  basta depositar até 

1% do imposto devido diretamente na conta 
bloqueada da ACE, que emitirá um recibo do 
valor depositado. 

 

 O Ministério do Esporte encaminha o recibo à 
Receita Federal, que abate o valor repassado do 
Imposto de Renda da empresa. Todos os projetos 
aprovados são avaliados e monitorados pelo 
Ministério do Esporte.  

 

 É a garantia de que você está associando a marca 
de sua empresa a uma iniciativa esportiva de 
confiança. 

 
(1)Não concorre com outras políticas de incentivos fiscais, que 
poderão ser apoiadas pelas mesmas pessoas jurídicas. 

Campeonato Brasileiro Juvenil 2016 

I Copa Brasil de Esgrima em Cadeira de Rodas 2016 



PESSOAS FÍSICAS podem fazer doações para 
projetos aprovados pelo Ministério do 

Esporte, deduzindo até 6% do imposto devido. 
(declaração completa) .(2) 

 

 Para efetivar a doação basta deposita até 6% do 
imposto devido diretamente na conta bloqueada 
da ACE, que emitirá um recibo do valor 
depositado. 

 

 O Ministério do Esporte encaminha o recibo à 
Receita Federal, que abate o valor repassado do 
seu Imposto de Renda. Todos os projetos 
aprovados são avaliados e monitorados pelo 
Ministério do Esporte.  

 

 É a garantia de que você está incentivando uma 
iniciativa esportiva de confiança.  

 
(2)Concorre com outras políticas de incentivos fiscais, que não 
poderão ser apoiadas pelas mesmas pessoas físicas. 

 

Torneio Internacional Infantil Mário Queiroz 2016 

Campeonato Sul-Americano 2015 
 

Quem pode ser um DOADOR? 
 
 
 



Seja um Patrocinador  
ou Doador!! 

CONTATO 
Bianca Dantas 
(31) 98834-4532 
acesportemg@gmail.com 


