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PROJETO SOCIAL

Fundada em 2008, a Liga Nordeste de Basquetebol, é a maior
entidade esportiva de basquetebol do nordeste do Brasil com mais
de 50 eventos realizados. A LNB é certificada pelo Ministério da
Cidadania - Secretaria Especial de Esportes e pela Setre e SUDESB.



EVENTO: dezembro a maio /20

A LNB participará do Campeonato
Brasileiro de dezembro a junho de 2020
com o projeto aprovado na Lei Federal de
Incentivo ao Esporte e publicado no Diário
Oficial da União, em 08/01/19, com 100%
de isenção fiscal em 100%.



EVENTO:  fevereiro a junho/20

De fevereiro a julho de 2020, a equipe de
auto rendimento da LNB irá participar da
Liga de Basquete Feminino, com o projeto
aprovado na Lei Federal de Incentivo ao
Esporte e publicado no Diário Oficial da
União, em 08/01/19, com insenção fiscal
de 100%.



EVENTOS: janeiro a dezembro/20

A LNB executa o Programa de inserção social
Atleta Cidadão, que visa mediante amodalidade
esportiva beneficiar centenas de futuros
atletas, auxiliando-os com infraestrutura
psicológica e metodológica, objetivando levá-
los à integração e à inclusão social. Serão
beneficiados alunos das redes públicas estadual
e municipal, como também os das comunidades
dos entornos promovendo esporte, cultura,
instrução e formação aos futuros atletas
cidadãos, que necessitam de estrutura quando
da formação do seu caráter.



EVENTOS: dezembro/19 a junho/20

Em parceria com os blocos carnavalescos Filhos de
Ghandy, Olodum, Ilê Aiyê e Muzenza, a LNB
realizará sorteios de brindes e passaportes quando
da realização dos jogos, para adicionar
entretenimentos culturais aos eventos esportivos e
agregar valor comercial na realização dos ensaios
de verão no início, intervalo e ao término dos jogos
para promover a competição e os respectivos
blocos. Ofertamos o incentivo cultural aprovado na
Lei Houanet publicado noDiário Oficial da União.
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MODELO DE NEGÓCIO - PROPOSTA COMERCIAL

A LNB apresenta a proposta de parceria comercial e esportiva
para captação de recursos e logística no Projeto via Lei Federal de
Incentivo ao Esporte, publicado no Diário Oficial da União, em
08/01/19, com duração de 08 meses nos eventos esportivos.
Para os eventos culturais será utilizada a Lei Estadual de Incentivo
à Cultura – FAZCULTURA e a Federal Hounet aprovados pelos
parceiros culturais do projeto;
A LNB disponibilizará incentivos fiscais Federal e Estadual para a
realização dos eventos esportivos e culturais à empresa usuária.

CONTRAPARTIDAS:
- Participação na bilheteria nos eventos simultâneos.
- Exclusividade no segmento do produto da empresa usuária

dos incentivos fiscal Federal e Estadual.
- Inserção de mix publicitário.
- Adicional de publico ao empreendimento.



Acesso ao Novo

Basquete Brasil – NBB.

No projeto aprovado está

consta a aquisição de

equipamentos oficiais

para o evento e recursos

para logística e humanos

para a execução do

projeto, transmissão via

WEB, TV fechada e

aberta
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Campeonato Brasileiro

- Liga Feminina – LBF.

No projeto aprovado

está a aquisição de

equipamentos oficiais

para o evento e

recursos para logística

e recursos humanos na

execução do projeto.

Transmissão via

plataformas TV e WEB.
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LIGA FEMININA

Realização do evento

cultural BASKET

SHOW em parceria

com os blocos Filhos de

Gandhy, Olodum, Ilê

Aiyê e Muzenza nos

dias de jogos.

Captação via FAZ

CULTURA e Lei

HOUANET
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Projeto de inclusão social e

iniciação esportiva do

basquetebol e capacitaçãode

profissionais e jovens para

revelar novos talentos. No

projeto aprovado está a

aquisição de equipamentos

oficiais para o evento e

recursos para logística e

recursos humanos na

execução do projeto.
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LIGA NORDESTE DE 
BASQUETEBOL

ENTRETENIMENTO ESPORTIVO


