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DO CLUBE E LOCAL DE ORIGEM

A Associação Cultural de Múltiplas Atividades Esportivas, 
inscrita sob o CNPJ: 09.010.639/0001-22 - foi fundada em 
2007 pelo professor José Ferreira de Andrade. Em agosto 
de 2020 passa a se chamar Centro de Excelência de 
Formação de Atletas - Colorado, atua na cidade de Campo 
Grande, com população estimada de 895.982 pessoas 
(IBGE/2019) com PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 27 
bilhões, sendo a principal economia de Mato Grosso do Sul. 

O Cefac atua desde 2014 como parceiro do Esporte Clube 
Comercial-MS, um dos maiores times de futebol do Estado 
na formação de atletas de base por meio do Centro de 
Formação de Atletas Colorado, no seu pólo localizado entre 
as ruas Olímpio Kraft e Alberto Araújo, no bairro Mata do 
Jacinto na região do Segredo, uma das regiões mais 
carentes da Capital, atendendo gratuitamente 200 crianças 
e adolescentes de 6 a 18 anos dos bairros Nova Lima, Novos 
Estados, bairros mais carentes da Capital e agora terá mais 
uma unidade na região da Nova Campo Grande, outra 
região carente da Capital.



CENTRO DE EXCELÊNCIA DE FORMAÇÃO DE ATLETAS



Cidade morena

Com quase 890 mil habitantes, é a capital do estado de Mato Grosso do 
Sul. Conhecida por ser uma cidade limpa, organizada e pelo seu povo 
hospitaleiro, mistura de vários povos que escolheram Campo Grande 

como seu lar, é uma cidade em pleno desenvolvimento.

campo grande



Ao longo de 13 anos, mais de mil crianças e adolescentes passaram pelo CEFAC, que 
hoje tem por objetivo, além formar uma equipe de futebol de alto-rendimento, 
fornecer o desenvolvimento e aprendizado do atleta do futebol, promovendo a 
saúde, o ensino de condutas morais, éticas e socioculturais, estimulando 
sentimentos de solidariedade, cooperação, autonomia e criatividade, formando, 
assim, um futuro profissional do esporte com todas as qualidades exigidas hoje. 

Investir no esporte é, definitivamente, investir em saúde, educação, inclusão social, 
agregando valor a imagem de quem apoia essa iniciativa. 

Vamos unir atletas iniciantes e já atuantes com prática do futebol, originários das 
camadas mais carentes da população de Campo Grande. É dentro desse contexto 
que o CEFAC desempenha esse papel fundamental em consonância com os 
propósitos da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE).

Ela é um instrumento que permite patrocínios de pessoas jurídicas e doações de 
pessoas físicas para a realização de projetos com DEDUÇÕES no IMPOSTO DE 
RENDA, a fim de estimular uma participação mais efetiva de todos, num trabalho 
conjunto entre poder público, empresariado e sociedade.



O CEFAC ATUA DESDE 2014 COMO PARCEIRO DO 
ESPORTE CLUBE COMERCIAL MS NA FORMAÇÃO
DOS SEUS ATLETAS DE BASE 



pROJETO SOCIAL
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Este projeto do CEFAC se linha e
se compromete com os objetivos
de Desenvolvimento Sustentável
no Brasil (ODS) da Organização 
das Nações Unidas.

ERRADICAÇÃO 
DA POBREZA1 Acabar com a 

pobreza em todas 
as suas formas

EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE4 Assegurar a educação 

inclusiva e equitativa e
de qualidade, e promover 
oportunidades de 
aprendizagem ao longo 
da vida para todos

VIDA SOBRE
A TERRA6 Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para o desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à justiça para todos e 
construir instituições eficazes, responsáveis 
e inclusivas em todos os níveis

EMPREGO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO5 Promover o crescimento 

econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, 
emprego pleno e produtivo e 
trabalho decente para todos

FOME ZERO2 Acabar com a fome, 
alcançar a segurança 
alimentar e melhoria 
da nutrição

BOA SAÚDE
E BEM-ESTAR3 Assegurar uma 

vida saudável e 
promover o 
bem-estar para 
todos



QUAIS INVESTIMENTOS SERÃO REALIZADOS?
Investimento
• MATERIAL ESPORTIVO - R$ 29.259,60 
(Camisa de jogo e de treino, short de jogo e de treino, coletes de 
treinos, calça e camisas de goleiro, chuteiras, meião, bolas)

• BOLSA ATLETA (90 BOLSAS) - R$ 90.000,00 
• RECURSOS HUMANOS FIM+MEIO - R$ 189.000,00 + 
R$ 30.000,00= R$ 219.000,00
(Técnico,  auxiliar técnico, preparador físico, fisiologista, 
nutricionista, fisioterapeuta, médico, dentista assistente social, 
psicólogo, roupeiro, contador, advogado, coordenador do projeto)

• ELABORAÇÃO DE PROJETO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS - 
R$ 50.700,00

TOTAL: R$ 388.959,60



VEJA ONDE COLOCAR E DAR VISIBILIDADE NA SUA MARCA

Cota de patrocínios

COTA 01
• Marca no peito do uniforme de 
treino/coletes
• 4 Placas de Publicidade no Centro de 
Treinamento
• Marca no backdrop de imprensa
• Marca no banner do site do projeto
• Direito de ativações relacionados em 
eventos do clube, relacionamento com 
o alunos dos projetos do clube.

INVESTIMENTO:

R$ 220 MIL

INVESTIMENTO SEMESTRAL



VEJA ONDE COLOCAR E DAR VISIBILIDADE NA SUA MARCA

Cota de patrocínios

COTA 02
• Marca na barriga do uniforme de 
treino/coletes
• 3 placas Placa de Plucidade no 
Centro de Treinamento 
• Marca no backdrop de imprensa
• Marca no banner do site do projeto
• Direito de ativações relacionados em 
eventos do clube, relacionamento com 
o alunos dos projetos do clube.

INVESTIMENTO:

R$ 170 MIL

INVESTIMENTO SEMESTRAL



VEJA ONDE COLOCAR E DAR VISIBILIDADE NA SUA MARCA

Cota de patrocínios

COTA 03
• Marca na barra do uniforme de 
treino/coletes
• 2 Placas de Plucidade no Centro de 
Treinamento
• Marca no backdrop de imprensa
• Marca no banner do site do projeto
• Direito de ativações relacionados em 
eventos do clube, relacionamento com 
o alunos dos projetos do clube.

INVESTIMENTO:

R$ 85 MIL

INVESTIMENTO SEMESTRAL



VEJA ONDE COLOCAR E DAR VISIBILIDADE NA SUA MARCA

Cota de patrocínios

COTA 04
• Marca no ombro do uniforme de 
treino/coletes
• 1 Placa de Plucidade no Centro de 
Treinamento
• Marca no backdrop de imprensa
• Marca no banner do site do projeto
• Direito de ativações relacionados em 
eventos do clube, relacionamento com 
o alunos dos projetos do clube.

INVESTIMENTO:

R$  60 MIL

INVESTIMENTO SEMESTRAL



SAIBA COMO FUNCIONA A LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

como contribuir

PARTICIPE! 
Qualquer dúvida entre em contato
com a Diretoria do CEFAC
(67) 99453.5050  - Ítalo Milhomem Depois, apresente o comprovante na secretaria do 

CEFAC para obter o recibo e o termo de adesão
que serão utilizados para deduzir o valor 

na declaração anual do IR.

FAÇA SUA
CONTRIBUIÇÃO

A Lei de Incentivo ao Esporte permite que até 6% do Imposto de 
Renda de pessoas físicas que declaram o formulário completo e 1% do 
Imposto de Renda de pessoas jurídicas que declarem pelo lucro real 
possam ser destinados a projetos esportivos aprovados pelo Ministério 
dos Esportes. O Novo FC ficará responsável pela emissão do recibo e 
do termo de adesão.
Os valores cedidos serão totalmente deduzidos do Imposto de Renda 
do doador, que terá toda a transparência para acompanhar seus 
investimentos no projeto, e ainda, fomentar projetos 
locais, com alto alcance socioeconômico, 
gerando empregos e renda para funcionários e 
atletas, sem ônus algum.



NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

publicação



Ex-presidente do E.C.Comercial-MS
Diretoria temporada 2015/2016
Campeão Estadual -2015
Copa São Paulo de Juniores 2015 
Brasileiro Série D 2015 
Copa do Brasil 2016 
Vice-campeão Estadual -2016
Copa Verde (Centro Norte 2016) 
Brasileiro D 2016 
Classificação Série D 2017 
Classificação Copa do Brasil 2017 
Gestor de Projetos Incentivados  
Novo FC 2017/2018 
Presidente do Colorado Campo Grande City 2020 
Aluno CBF Academy -Gestão do Futebol 2020

ítalo m. s. zikemura
P R E S I D E N T E
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