ASSOCIAÇÃO DE ESPORTES ADAPTADOS DE CAMPINAS

EDITAL DE CHAMAMENTO FIEC Nº 01/2019
PLANO DE TRABALHO
(ANEXO II)
______________________________________________________________________
NOME DO PROJETO: Rugby em Cadeira de Rodas

LINHA DE AÇÃO: Paradesporto e Formação

MODALIDADE ESPORTIVA: Rugby em Cadeira de Rodas

1 – IDENTIFICAÇÃO
1. Nome da Instituição: Associação de Esportes Adaptados de Campinas - ADEACAMP
2. CNPJ: 10.851.259/0001-08
3. Endereço da Instituição: Rua do Açúcar, 153 Jardim Chapadão Campinas/SP
4. Nome do Projeto: : Rugby em Cadeira de Rodas
5. Modalidade Esportiva: : Rugby em Cadeira de Rodas
6. Linha de Ação: Paradesporto e Formação

1.1 – Nome da Organização da Sociedade Civil (OSC): Associação de Esportes Adaptados
de Campinas - ADEACAMP

1.2 – Endereço da OSC: Rua do Açúcar, 153 Jardim Chapadão Campinas/SP CEP:
13.070 -024
Site: https://www.adeacamp.com.br/
E-mail da OSC: adeacamp@gmail.com
Telefone da OSC: (19) 98173-3357
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1.3 – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica:
Número do CNPJ: 10.851.259/0001-08
Data de abertura do CNPJ: 08/05/2009
1.4 – Finalidade Estatutária (conforme descrito no Estatuto Social):

1.5 – Vigência do mandato da diretoria atual: 10/06/2017 até 10/06/2020
1.6 – Dados do Presidente da OSC:
Nome do presidente: Ademir Batista de Souza
RG: 29.664.854-1
CPF: 215.167.854-88
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Endereço residencial: Rua Hernani Bernardes, 631 Bairro Vila Real Continuação
Hortolândi/SP
Cep: 13.183-200
Telefone do presidente (celular e fixo): (19) 98173-3557
E-mail do presidente: absmir64@gmail.com
1.7 – Responsável técnico das atividades e demais profissionais de educação física:
Nome completo: Luiz Marcelo Ribeiro da Luz
RG: 20.786.554-1
CPF:101.353848-00
Número do registro profissional (CREF) - 028509-G/SP
Validade do CREF: 17/05/2022
Telefone de contato (celular e fixo): (19) 99215-5360
E-mail: luiz.daluz@globo.com
1.8 – Responsável pelas informações de prestação de contas junto ao FIEC (responsável
da entidade, não necessáriamente o contador)

Nome completo: Ademir Batista de Souza
RG: 29.664.854-1
CPF: 215.167.854-88
Telefone de contato (celular e fixo): (19) 98173-3557
E-mail: absmir64@gmail.com
2 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA (diagnóstico da
situação):
1. Diagnóstico da situação
A prática de atividade física e os esportes são grandes instrumentos de
reabilitação e de habilitação de pessoas com deficiência, mas, sobretudo, têm
propiciado a inserção e valorização dessas pessoas na sociedade.
O contato das pessoas com deficiência e os esportes trazem para a sociedade um
novo enfoque sobre o processo de inserção, pois não coloca o deficiente em condição
incapaz. A prática esportiva ressalta as potencialidades e traz na medida em que estas
pessoas são mais aceitas, uma melhora na sua autoestima e da qualidade de vida.
A população de pessoas com deficiência, segundo dados do Censo Demográfico
2010, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atinge, no
Brasil, 14,5 % da população, ou 24,5 milhões de pessoas.
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Na região sudeste a população de pessoas com deficiência representam 13% do
total encontrado, sendo que em Campinas segundo o censo o número encontrado de
pessoas nesta condição é de aproximadamente 140.000 habitantes.
A região de Campinas é reconhecidamente uma referência nacional na
reabilitação e habilitação de pessoas com deficiência por possuir inúmeras entidades
que prestam este serviço e que podem ser parceiros no projeto. Esta demanda social que
faz com que acreditemos que a proposta é significante e, portanto possível ser
realizada.
Existe ainda apoio do governo municipal em diversas ações ligadas a inserção
e desenvolvimento das pessoas com deficiência na área do esporte e da pratica de
atividade física.
Estimular a prática de esportes e a inclusão social são os principais objetivos da
ADEACAMP, que atua desde 2008 na cidade de Campinas, em parceria com a
Faculdade de Ciências Médicas FCM/UNICAMP e Faculdade de Educação Física da
Universidade Estadual de Campinas FEF/UNICAMP, a qual têm propiciado Impulso
no desenvolvimento do Rugby em Cadeira de Rodas e outras modalidades através da
concessão do local de treinamento, materiais e participação de forma efetiva dos alunos
dos programas de graduação e pós-graduação de Educação Física da referida
universidade. Porém, existem limitações sob o aspecto financeiro o que dificulta maior
crescimento e inviabilizam o aumento do número de pessoas com deficiência na
participação do projeto.
Nesse sentido, para que a ADEACAMP adquira autonomia e possa beneficiar
uma maior camada da população, foi idealizado o presente projeto. Em função dos
recursos obtidos com a Lei de Incentivo ao Esporte poderemos cumprir e possibilitar o
cumprimento das metas estatutárias da entidade.
A estrutura idealizada irá permitir a ADEACAMP garantir aos deficientes a
reabilitação voltada á prática esportiva minimizando o ócio relatado por diversos
frequentadores dos centros de reabilitação e que, além de terem a perspectiva de serem
os futuros atletas das Seleções Nacionais, irá proporcionar a integração social,
fortalecendo a autoestima e também contribuindo para o desenvolvimento da
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autonomia e da independência, através do intercâmbio com outras cidades e o contato
com outras pessoas.
Atualmente, a ADEACAMP é considerada referência no Rugby em Cadeira de
Rodas, tanto em estruturação como em títulos – Tetra Campeã Brasileira (2009, 2010 e
2011 e 2012), Vice-Campeão Brasileira (2008, 2013, 2014 e 2015), Campeã do
Torneio Regional Penápolis-SP (2011, 2012 e 2013), Vice Campeã do torneio Regional
de Penápolis-SP em 2014 e Terceiro Lugar em 2015. Copa Bebedouro-SP, ViceCampeã em 2015. Aberto de Brasília–DF, Campeã em 2014 e Terceiro Lugar em 2013.
Campeonato de RCR de Minas Geras, Campeã em 2013, além de atletas convocados
para a Seleção Nacional, bem como o Técnico da Seleção Nacional por vários anos
consecutivos.
Como últimos resultados a ADEACAMP sagrou-se Campeã da Copa Brasil
Caixa Interclubes de Rugby em Cadeira de Rodas e Vice Campeã do XII Campeonato
Brasileiro de Rugby em Cadeira de Rodas na temporada 2019, fruto este do Projeto
incentivado pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte através do patrocínio da CCR
AutoBan nº de Processo 58701.000127/2012-53 e dos recursos recebidos pelo FIEC no
ano de 2019.
Devido à divulgação regional, diversas pessoas com deficiência tomam
conhecimento da ADEACAMP, realizam a inscrição e se filiam a associação.
Observando o sucesso do projeto, até o momento, e consequentemente o
aumento da procura da pessoa com deficiência pela prática esportiva, a ADEACAMP
pretende ampliar o atendimento incluindo novas contratações profissionais, ampliar os
materiais necessários, para que, o atendimento ao publico seja de forma eficiente, visto
que, não existem associações a nível regional no oferecimento de tal atividade.
3 – LOCAL DE DESENVOLVIMENTO
Nome do Local: Faculdade de Educação Física – FEF/UNICAMP
Endereço do Local: Av. Érico Veríssimo, 701 Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
Barão Geraldo - Campinas – SP CEP: 13.083-851
Responsável pelo Local: Orival Andries Junior
Local: ( ) Próprio

( ) Privado

(x ) Público
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4 - OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICO:
OBJETIVO GERAL:
Garantir a formação e participação dos beneficiados em praticas esportivas de caráter
formador e competitivo, através de um processo sistematizado de treinamentos,
contribuindo diretamente para a melhora das capacidades físiologicos, sociais e na
atividades de vida diária.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
1. Melhoria dos subsídios e estrutura de treinamento para os atletas e equipe no
desenvolvimento dos treinamentos e competições;
2. Participação e representação da cidade de Campinas/SP nos eventos esportivos
competitivos de Rugby em Cadeira de Rodas;

3. Divulgação da modalidade junto à população de pessoas com deficiência,
ampliando a possibilidade de captação de novos atletas para a equipe.

5 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:
O projeto está dividido em sua metodologia da seguinte forma:
-

Ação de prospecção de novos alunos e atletas;
Desenvolvimento das atividades propriamente ditas – formação e treinamento;
Participação em eventos esportivos estaduais, nacionais e internacionais.
Avaliação de desempenho e obtenção de metas.

6 - FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:
O número de pessoas com deficiência física que praticam alguma modalidade
paradesportiva, principalmente o Rugby em Cadeira de Rodas cresce cada vez mais, e
de forma exponencial. A ADEACAMP (Associação de Esportes Adaptados de
Campinas) desenvolve a referida modalidade com ênfase no alto rendimento. A
ADECAMP tem como publico alvo, atletas com deficiência física (tetraplegia,
paraplegia, sequelas de poliomielite, paralisados cerebrais e/ou síndromes com quadro
de tetra-equivalência e etc.).
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A estratégia de implantação tem como metodologia a capacitação e qualificação
profissional e o suporte material das equipes que serão formadas visando o
desenvolvimento da modalidade apoiada. E, com relação às estruturas de treinamento
disponíveis, é possível comportar o desenvolvimento do projeto e a ampliação da oferta
de modalidades futuramente.
Portanto, com este projeto, visa-se a garantia da continuidade do trabalho, sua
ampliação (infra-estrutura, recursos humanos e números de atletas) e melhora na
qualidade dos serviços prestados, podendo assim, contribuir diretamente para o avanço
do Rugby em Cadeira de Rodas no Brasil.

No Brasil, a modalidade é organizada pela sua representante máxima a
Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas – ABRC, fundada em 03 de
março de 2008. Em seu primeiro ano de existência a ABRC, em parceria com o Comitê
Paralímpico Brasileiro – CPB, participou do Torneio Pré-Paralímpico Canadá Cup
2008 onde representou o Brasil na Assembléia Geral da IWRF, firmando a
credibilidade do Brasil junto à entidade internacional.
Foi no Canadá que o Brasil foi convidado para participar do primeiro torneio
nas Américas, o Torneio Maximu’s, na Colômbia, que foi realizado em novembro de
2008.
Neste mesmo ano, a Associação realizou dois jogos no Rio de Janeiro, formou
equipes em Santa Catarina, São Paulo e em Campinas. Também realizou uma clínica de
classificação, que teve 25 participantes e uma clínica de arbitragem, que contou com 13
formandos.

Além de abrir as portas para a inclusão, a modalidade oferece aos amantes dos
esportes de grande contato físico a oportunidade de mostrar não só sua força, mas
também sua velocidade, inteligência e agilidade, já que essas são as principais
características do rugby em cadeira de rodas.
Em 2009, já com treinamento regular e permanente, a Seleção Brasileira de
Rugby em Cadeira de Rodas definiu suas estratégias em quadra e administrativas. No
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ano seguinte, em 2010, a ABRC criou uma Seleção Universitária e em 2011 o Brasil foi
considerado o melhor da América Latina e o 3º das Américas.
Filiada ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e a International Wheelchair
Rugby Federation (IWRF) a ABRC investe forte na formação de novas equipes nos
Estados e atletas no Brasil para cada vez mais fomentar a modalidade e novas
oportunidades aos atletas.
FORMAÇÃO EQUIPE
Serão atendidos neste projeto atletas Rugby em Cadeira de Rodas, moradores de
Campinas e Região, pessoas com deficiências físicas elegíveis a pratica da modalidade
já em fase de treinamento básico ou avançado, para composição da equipe.
Equipe: A equipe será subdivida em dois níveis diferentes:
Nível I: Atletas com experiência nacional
Nível II: Atletas com experiência regional
A subdivisão em níveis tem como objetivo adaptar a intensidade de seus
treinamentos em relação à capacidade dos atletas presente em cada nível já os
projetando às competições.
A equipe será composta por atletas de bom nível técnico e com experiência em
treinamento e participação em campeonatos nacionais e internacionais da modalidade.
2. TREINAMENTOS
Os treinamentos ocorrerão de Segunda-feira a Sexta Feira das 8:00 as 12:00:
Subdivididos em Treinamento Técnicos e Físicos, contando ainda com procedimentos
de reabilitação e proteção na área da Fisioterapia, sendo este um trabalho de
desenvolvimento integral do atleta.
Os treinamentos acontecerão nas dependências da Faculdade de Educação
Física da UNICAMP, com acompanhamento diário da equipe contratada para a
implantação e desenvolvimento das atividades do projeto.
ACESSIBILIDADE
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Sendo um trabalho paradesportivo, visando ao desenvolvimento do esporte
paralímpico, este projeto prevê todas as condições de acessibilidade necessárias à
participação de pessoas com deficiência. Os espaços de treino também contarão com as
adaptações necessárias, como corrimãos e rampas, respeitando o que preceitua o Art.
16 do Decreto 6.180 de 03 de agosto de 2007 e todas as demais legislações sobre o
tema.
COMPETIÇÕES
A equipe da ADEACAMP participará do calendário oficial de eventos da
Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas – ABRC conforme calendário
anexo a este documento.
Seleção e Divulgação do Publico Alvo
Critérios de Seleção
 As inscrições serão realizadas diretamente pelos atletas e o seus responsáveis
diretamente junto a secretaria da ADEACAMP, podendo ser presencial ou por
envio de contato eletrônico:
 Em duas Fases:
Fase1:
Continuidade e aproveitamento dos atletas já pertencentes à equipe em temporada
anterior desde que atendam aos critérios estabelecidos para participação no Projeto.
Fase 2:
Manifestação e seleção de novos atletas para as vagas remanescentes da equipe
Critérios:
1. Ser preferencialmente morador de Campinas ou região metropolitana- item
qualificador;
2. Ser elegível para a modalidade- item qualificador;
3. Ter classificação oficial - item classificatório;
4. Ter experiência na modalidade e em competições - item classificatório;
5. Ser atleta de seleção e ou com experiência internacional- item de desempate
7 - CRONOGRAMA E PRAZO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:
Mês 1: contratação dos profissionais, planejamento da seleção de talentos, convite aos
atletas, criação de arte;
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Mês 1: divulgação da seleção dos beneficiários, planejamento de treinamentos e
campeonatos, avaliações dos atletas, início dos treinos;
Meses: 1 a 12 treinamentos periodizados e campeonatos;
Após o termino dos 12 meses de projeto, entrega de prestação de contas Final. Ao
longo do Projeto serão entregues as prestações de contas parciais.

8 – METAS A SEREM ATINGIDAS :
Metas Qualitativas
1. Adequar, treinar e entrosar a nova equipe de modo a conseguir um nível de
aprendizado que permita apresentações e participações em competições.
2. Promover a melhoria da qualidade de vida deste grupo de pessoas participantes
do projeto.
3. Incentivar a prática desportiva adaptada entre a comunidade de pessoas com
deficiência da cidade de Campinas e região, e sua participação em torneios e
competições.
Metas Quantitativas
1. Realização e desenvolvimento dos Treinamentos ao longo da temporada
esportiva.
2. Atingir o número de 12 (doze) participantes de rendimento e 08 (oito) de
formação ao longo do período de realização do Projeto.
3. Participação do Calendário Esportivo Brasileiro da Modalidade Rugby em
Cadeira de Rodas.
4. Promover mecanismos de avaliação e acompanhamento dos treinamentos.

9 - FORMA DE EXECUÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS:
1. Adequar, treinar e entrosar a nova equipe de modo a conseguir um nível de
aprendizado que permita apresentações e participações em competições.
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Indicadores: participação nos treinos, simulação de situação de competição.
Linha de Base: Nível Técnico apresentado e resultados obtidos nos amistosos mês 2 e
mês 4.
2. Promover a melhoria da qualidade de vida deste grupo de pessoas participantes
do projeto.
Indicadores: Nível de Qualidade de Vida dos beneficiados
Linha de Base: Resultados encontrados nas avaliações dos testes de qualidade de vida
aplicados no terceiro mês de projeto
3. Incentivar a prática desportiva adaptada entre a comunidade de pessoas com
deficiência da cidade de Campinas e região, e sua participação em torneios e
competições.
Indicadores: Publicações, palestras, participações em eventos de divulgação obtidos ao
longo do projeto, divulgação em redes sociais e adesões de novos atletas.
Linha de Base: Indicadores de divulgação concretizados e consolidados até o terceiro
mês de Projeto
Metas Quantitativas
1. Realização e desenvolvimento dos Treinamentos ao longo da temporada
esportiva
Indicadores: Percentual de Treinos e Atividades realizadas ao longo do período
semanal, mensal e anual.
Linha de Base: Adesão aos treinamentos e diminuição de afastamento por questões de
saúde oriundas da deficiência dos atletas
2. Atingir o número de 12 (doze) participantes de rendimento e 08 (oito) de
formação ao longo do período de realização do Projeto.
Indicadores: Relação de inscritos e de atletas ativos nos treinamentos do Projeto.
Linha de Base: Verificação do numero de atletas atendidos até o terceiro mês de
Projeto.
3. Participação do Calendário Esportivo Brasileiro da Modalidade Rugby em
Cadeira de Rodas
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Indicadores: Inscrições e resultados obtidos em Eventos Esportivos Competitivos do
Rugby em Cadeira de Rodas Nacional.
Linha de Base: Numero de Participações em Competições Programadas junto ao
calendário nacional do Rugby em Cadeira de Rodas – até o segundo mês do Projeto.
4. Promover mecanismos de avaliação e acompanhamento dos treinamentos.
Indicadores: Relatórios semanais, mensais e semestrais das variáveis de controle do
treinamento esportivo.
Linha de Base: Avaliações de controle das variáveis do treinamento esportivo – mês 1
ao 3.
10 – PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DAS METAS:

1. Adequar, treinar e entrosar a nova equipe de modo a conseguir um nível de
aprendizado que permita apresentações e participações em competições.
Indicadores: participação nos treinos, simulação de situação de competição.
Verificador: relatórios de frequência, relatórios técnicos dos treinos, resultados
amistosos.
2. Promover a melhoria da qualidade de vida deste grupo de pessoas participantes
do projeto.
Indicadores: Nível de Qualidade de Vida dos beneficiados
Verificador: aplicação de escala de avaliação de Qualidade de Vida.
3. Incentivar a prática desportiva adaptada entre a comunidade de pessoas com
deficiência da cidade de Campinas e região, e sua participação em torneios e
competições.
Indicadores: Publicações, palestras, participações em eventos de divulgação obtidos ao
longo do projeto, divulgação em redes sociais e adesões de novos atletas.
Verificador: Quantidade de Publicações, palestras, participações em eventos de
divulgação obtidos ao longo do projeto e numero de pessoas envolvidas nas mesmas,
quantidade de divulgações em redes sociais e alcance das mesmas, numero de novas
adesões atletas.

Metas Quantitativas
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1. Realização e desenvolvimento dos Treinamentos ao longo da temporada
esportiva
Indicadores: Percentual de Treinos e Atividades realizadas ao longo do período
semanal, mensal e anual.
Verificador: Listas de Presença, registro da qualidade das atividades realizadas, tempo
de treinamento diário e semanal, cargas internas e externas de treinamento.
2. Atingir o número de 12 (doze) participantes de rendimento e 08 (oito) de
formação ao longo do período de realização do Projeto.
Indicadores: Relação de inscritos e de atletas ativos nos treinamentos do Projeto.
Verificador: Ficha cadastral e numero de desligamentos
3. Participação do Calendário Esportivo Brasileiro da Modalidade Rugby em
Cadeira de Rodas
Indicadores: Inscrições e resultados obtidos em Eventos Esportivos Competitivos do
Rugby em Cadeira de Rodas Nacional.
Verificador: Relatórios oficiais de inscrição e boletins de resultados pós-competição
elaborados e fornecidos pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e pela Associação
Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas e/ou outra entidade organizadora dos
eventos.
4. Promover mecanismos de avaliação e acompanhamento dos treinamentos.
Indicadores: Relatórios semanais, mensais e semestrais das variáveis de controle do
treinamento esportivo.
Verificador: Testes físicos, Psicológicos e Nutricionais, participações e engajamento
nas sessões de treinamento, gráficos de evolução e curvas de desempenho em treinos e
competições, Scout.

11 - NÚMERO DE ATLETAS / PARTICIPANTES DO PROJETO:
O projeto destina-se ao atendimento de 20 atletas.
CATEGORIA (de acordo com a modalidade) E FAIXA ETÁRIA MASCULINO

FEMININO

Rendimento

10

02

Formação

06

02

TOTAL

20
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12 – COMPETIÇÕES QUE IRÁ PARTICIPAR E/OU REALIZAR:
Nome da competição: Campeonato Brasileiro de Rugby em Cadeira de Rodas
Organizador: ABRC
Data prevista (mês): Calendário 2020 ainda não disponível
Nome da competição: Copa Caixa de Rugby em Cadeira de Rodas
Organizador: ABRC
Data prevista (mês): Calendário 2020 ainda não disponível
13 – GRADE HORÁRIA DAS ATIVIDADES (informar por local se for mais de um) :
Modalidade
Rugby

Segunda
08:00 as 12:00

Terça

Quarta
08:00 as 12:00

Quinta

Sexta
08:00 as 12:00

14 – RECURSOS HUMANOS (Relacionar todas as pessoas envolvidas diretamente na
execução da parceria, independente se será remunerada ou não, excetuando-se os atletas) :

Nome

Função

Carga
Horária
Semanal

Forma de
contratação:
(CLT, RPA, MEI,
Voluntário)

A definir

Treinador

12

MEI

A definir

Professor

12

MEI

15 - PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS:
Valor aprovado: R$ 60.000,00
Data prevista de repasse: 12/03/2020 e 04/09/2020.
Despesa

Item de Despesa

Quantidade

Valor Total
R$

Serviços

Treinador

01

R$ 16.800,00

Serviços

Professor

01

R$ 14.400,00

Serviços

Estagiario

01

R$ 9.600,00

Serviços

Contador

01

R$ 6.000,00

Serviços

Enfermagem

01

R$ 1.000,00

Associação de Esportes Adaptados de Campinas – ADEACAMP
CNPJ: 10.851.259/0001-08
Endereço eletrônico: adeacamp@gmail.com

°

ASSOCIAÇÃO DE ESPORTES ADAPTADOS DE CAMPINAS

Serviços

Transporte

01

R$ 5.000,00

Serviços

Taxa de Anuidade

01

R$ 500,00

Serviços

Inscrição
Campeonatos

01

R$ 500,00

Despesas de
Custeio

Faixas de
Comunicação

02

R$ 700,00

Despesas de
Custeio

Uniformes

20

R$ 2.000,00

Despesas de
Custeio

Combustivel

01

R$ 2.400,00

Material
Permanente

Material Esportivo

01

R$ 1.100,00

16 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:
Iten de Despesa

2020
Mar. Abr. Mai. Jun. Jul.

2021

Ago. Set.

Out. Nov. Dez. Jan. Fev.

Treinador

1400 1400 1400 1400 1400 1400

1400

1400

1400

1400

1400 1400

Professor

1200 1200 1200 1200 1200 1200

1200

1200

1200

1200

1200 1200

Estagiario

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

Contador

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Enfermagem

500

Transporte

5000

Taxa de Anuidade

500

Inscrição
Campeonatos

250

Faixas de
Comunicação

700

Uniformes

2000

Combustivel

200

Material Esportivo
Total

500

200

200

250

200

200

4100

4100

200

200

200

200

200

200

200

4100

4100

1100
4600

7900

9850

4850

4100

4100

4100
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17 - DADOS BANCÁRIOS DA PARCERIA:

BANCO (Instituição financeira pública): Banco do Brasil
AGÊNCIA: 2447-3
CONTA: 59.603-5

CAMPINAS, 28 DE NOVEMBRO DE 2019.

______________________________________________________________
ADEMIR BATISTA DE SOUZA
NOME E ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA OSC
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