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O presente trabalho trata de um relato de experiência ocorrido na Associação Almirante Adalberto
Nunes (ADAAN). A Associação é uma entidade com personalidade jurídica de direito privado
localizada nas dependências do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN),
organização militar responsável pelo planejamento e execução da política esportiva na Marinha do
Brasil, a qual realiza desde 1987 a tradicional corrida de Rua do Corpo de Fuzileiros Navais e desde
2005 conta com o Corpo de Intendentes da Marinha do Brasil. Ambos os eventos acontecem em
comemoração ao aniversário de fundação das referidas entidades, demandando foco principal na
busca de recursos para que se realize tal ação. Embora sejam entidades distintas, a ADAAN sempre
esteve ligada as ações esportivas promovidas pelo CEFAN, apoiando o desenvolvimento de ações
atinentes ao esporte. Fruto da aproximação desta Associação com a alta direção do esporte nacional,
dentre eles Ministério do Esporte e outras, buscou-se saber mais o quê e como seria a prospecção de
recursos subsidiados, utilizando, por exemplo, os incentivos da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE),
em especial fomentada pelo Governo Federal. A ADAAN é uma Associação Esportiva de direito
privado que se origina do CEFAN e que atua em colaboração direta com o mesmo, órgão de direito
público de natureza militar, podendo neste caminho, ter acesso aos recursos da referida Lei.
A Assessoria de Grandes Eventos era o órgão de direção responsável pelo planejamento e
realização da Corrida do Corpo de Fuzileiros Navais e Intendentes da Marinha e buscou formular
um projeto para levar à apreciação do colegiado responsável pela aprovação da Lei. Buscou-se
paralelamente uma assessoria externa à da Associação que pudesse dar o suporte necessário para a
melhor forma de apresentar projetos ao Ministério do Esporte, buscando chancela para captação de
recursos, objetivando a realização dos eventos esportivos da Marinha sem onerar o poder público
com essa demanda.
E assim foi feito. Após discussões internas e aproveitando da oportunidade criada, elencaram-se
mais dois projetos de desenvolvimento esportivo além daquele com foco na Corrida de Rua em
comemoração aos dois Corpos da Marinha, sendo eles: 01) A corrida de Rua em comemoração ao
aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais e Intendentes da Marinha; 02) Apoio ao
desenvolvimento do esporte de alto rendimento na formação de atletas da modalidade Boxe; e 03)
Apoio ao desenvolvimento do esporte de alto rendimento na formação de atletas da modalidade de
Levantamento de Peso Olímpico.
Após tramitação no Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte do Ministério do Esporte e na
Comissão Técnica da Lei de Incentivo ao Esporte, para nossa surpresa, positivamente os dois
últimos projetos foram aprovados, estando aptos para captação de recursos via a LIE no valor total
de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). Os dois projetos esportivos contemplados com o apoio da
Lei de Incentivo conseguiram a captação de recurso por empresas, enquanto a corrida de rua por
enquanto não foi contemplada. Não existem dados concretos quanto ao número de projetos
apresentados pelas Forças Armadas, sendo este, provavelmente, o único apresentado por uma
entidade esportiva militar da Marinha do Brasil. Consideramos assim a pertinência dos projetos,
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uma vez que a iniciativa privada pode auxiliar no desenvolvimento esportivo dos projetos apoiados
pelas Forças Armadas, em especial no alto rendimento.

(83) 3322.3222
contato@ciefmh.com.br
www.ciefmh.com.br

