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O que é a Argos?

Fundada em 9 de setembro de 2013, com
o objetivo de propiciar, através de práticas
esportivas, o desenvolvimento educacional,
físico e social de crianças e jovens, além de
vivências culturais, ambientais, cívicas, de
modo a contribuir para o bem-estar e a
saúde, garantindo o desenvolvimento de
cidadãos com consciência social e crítica.

No mesmo ano de sua fundação, a
Associação Argos firmou convênio com a
Escola Municipal Desembargador Souza
Lima, situada em Betim/MG. Ali,
desenvolvemos o Projeto “O Caminho é o
Esporte”, que atendia 90 crianças de 5 a 10
anos. Atualmente, a Associação tem
projetos por todo o Brasil, atendendo
crianças, adolescentes e idosos.



Projetos realizados

2013 O CAMINHO É O ESPORTE

Betim/MG



Projetos realizados

2016 AVANÇA NA ESCOLA E NA BOLA

Belo Horizonte/MG



Projetos realizados

2017 ARGOS ESPORTES

Uberlândia/MG



Projetos realizados

2017 NEEV ARGOS

Contagem/MG



Projetos realizados

2018 AVANÇA NA ESCOLA E NA BOLA 

Itaúna/MG



Projetos realizados

2019 ESPORTE CIDADÃO

Feira de Santana/MG

Carbonita/MG
Santos Dumont/MG



Projetos realizados

2019 MENTES BRILHANTES

Diamantina/MG



O Projeto:

SADA/TAMBASA/ARGOS
OBS: PODE OCORRER A MUDANÇA NO NOME DO PROJETO.



O Projeto

Objetivo principal:

Proporcionar condições de
desenvolvimento do potencial
esportivo da equipe de Voleibol
Feminino da Associação Argos no
voleibol mineiro através da oferta
de auxílio às atletas.

Objetivos específicos:

- Oferecer auxílio moradia as
atletas que residem fora de
Contagem;
- Oferecer condições de auxílio
para que as atletas se mantenham
engajadas na prática esportiva;
- Auxiliar no desenvolvimento do
voleibol feminino em Minas Gerais;
- Permitir o acesso de um maior
número de atletas ao esporte
competitivo;
- Disponibilizar as atletas toda
infraestrutura necessária para o
desenvolvimento.



Público-alvo:

• 15 atletas

• Sexo Feminino

• 13-18 anos

• Com qualidades físicas e habilidade
técnicas apropriadas para o
desenvolvimento do esporte de alto
rendimento na modalidade voleibol.

PS.: Os treinos acontecem no Ginásio
Poliesportivo do Riacho, em Contagem/MG.



METODOLOGIA
Testes de seleção:

Serão realizados testes de
seleção no início da
temporada, a fim de
oportunizar mais atletas e
detectar talentos para o
esporte de rendimento. Os
testes serão divulgados
através das redes sociais da
Associação Argos.

METODOLOGIA
Inscrições:

As inscrições serão feitas
com o Coordenador de
Esportes e com a comissão
técnica, diretamente no
Ginásio do Riacho,
conforme orientações que
serão repassadas nas redes
sociais.

METODOLOGIA
Recursos Humanos:

• Coordenador de Esportes

Os profissionais contratados
para gerir o projeto serão
pagos com recursos da Lei
Estadual de Incentivo ao
Esporte.



COMPETIÇÕES

• Superliga C

• Superliga B

• Mineiro Adulto



Plano de divulgação de marca

Visibilidade da sua marca em várias
peças de divulgação do projeto!

VISIBILIDADE DE MARCA

Redes Sociais da Argos e do
NEEV:

VISIBILIDADE DE MARCA

Uniformes da equipe:

VISIBILIDADE DE MARCA

Outros materiais gráficos:

FOLDERS
FLYERS
BANNERS
FAIXAS
etc

SUA MARCA
APLICADA EM
CONJUNTO A DO:



Porque Incentivar?

Justificativa:

Representatividade do
esporte mineiro de alto
rendimento

Formação de atletas
cidadãs

Mais saúde e bem-estar



Como incentivar?

A Lei:

Em 29 de dezembro de 2006, foi
sancionada a Lei nº 11.438/06 e
regulamentada em 3 de agosto de
2007 no Decreto nº 6.180/07, a Lei
Federal de Incentivo ao Esporte, que
possibilita a destinação, por parte de
pessoas físicas e pessoas jurídicas,
de um percentual do Imposto de
Renda para o desenvolvimento e
aprimoramento das atividades
desportivas no Brasil, através de
projetos esportivos e
paradesportivos elaborados por
entidades do setor e aprovados pelo
Ministério do Esporte. As pessoas
jurídicas podem destinar até 1% do
Imposto de Renda devido, enquanto
que as pessoas físicas podem fazê-lo
até o limite de 6%.



Como incentivar?

Valor captado:

R$659.263,33
100% dedutível do IR



Lais Lucena Gomes Martins
Diretora Presidente

31 3224.6175 | 9 9120.2450
esportes@esportes.org.br
captacao@esportes.org.br


