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PROJETO NOVO BASQUETE PONTA GROSSA 

FEMININO 

 

 

DESCRIÇÃO DE PROJETO 

 

O objeto deste projeto é a utilização dos benefícios previstos na Lei nº 11.438 

de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 6.180 de 03 de 

agosto de 2007, visando à manutenção da equipe adulta feminina de 

basquetebol da LIGA DESPORTIVA DE PONTA GROSSA, que tem como 

objetivo fomentar a pratica de basquete na cidade de Ponta Grossa, 

propiciando a jovens e adolescentes o acesso à prática esportiva, bem como o 

acesso a graduação de nível superior de forma gratuita, desenvolvendo novas 

atletas amadoras e de rendimento, além de transmitir valores inerentes ao 

esporte para assim participar das competições de basquetebol, previstas nos 

calendários oficiais da Federação Paranaense de Basquetebol, Confederação 

Brasileira de Basquetebol e Secretaria de Esportes do Estado do Paraná, bem 

como participação em competições não oficiais de torneios, jogos amistosos 

regionais, estaduais, nacionais. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Manter e capacitar à equipe de basquetebol adulta feminina da Liga Desportiva 

de Ponta Grossa, com qualidade e rendimento, preparando suas jogadoras e 

atletas fisicamente, tecnicamente e emocionalmente, visando à participação 

destas nas competições oficiais promovidas pela Confederação Brasileira de 

Basquetebol e Federação Paranaense de Basquetebol, além de torneios e 

amistosos locais e estaduais. 
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 METODOLOGIA 

 

O Projeto Novo Basquete Ponta Grossa 2019/2020, tem sua justificativa, na 

sua continuidade, fundamentadas no crescimento, desenvolvimento e 

performance da equipe adulta feminina de basquetebol da LIGA DESPORTIVA 

DE PONTA GROSSA, com conquistas relevantes e preciosas a nível local, 

regional e nacional.  

É importante ressaltar, que a LIGA DESPORTIVA DE PONTA GROSSA, 

iniciou a sua participação em competições, graças ao aporte financeiro da 

empresa patrocinadora viabilizada pela Lei de Incentivo ao Esporte, sendo este 

projeto uma continuidade do que realiza com grande sucesso no Basquete 

Masculino desde 2013. 

Podemos dizer com orgulho, que todas as metas e objetivos foram cumpridas e 

atingidas com louvor e competência. 

Levando em consideração que nos temos neste projeto uma proposta de todas 

as atletas cursarem uma faculdade e ter um aproveitamento aceitável, por si só 

já podemos dizer que temos os resultados bem acima da media. 

 

JUSTIFICATIVA QUANTO A NÃO INCLUSÃO DE PAGAMENTOS 

RELATIVOS A RECURSOS HUMANOS NO PROJETO NBPG 

 

A Liga Desportiva de Ponta Grossa, assim como nos projetos anteriores, 

continua não incluindo pagamentos e encargos sociais referentes a recursos 

humanos. A LIGA DESPORTIVA DE PONTA GROSSA, declara que arcará 

com a remuneração referentes aos salários de técnicos, assistentes técnicos e 

estagiários. O coordenador de projetos, Paulo Affonso Moreira, prestará 

serviços profissionais de natureza voluntária. 
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO NOVO BASQUETE PONTA GROSSA, 

DIANTE DA SOCIEDADE LOCAL 

 

O projeto Novo Basquete Ponta Grossa, representa para a cidade de Ponta 

Grossa, um referencial, que se traduz em sentimento e grande orgulho, fator de 

visibilidade que ultrapassa os limites locais e se expandem a todo estado do 

Paraná e atualmente adentra aos demais estados da região sul do Brasil. 

 

JUSTIFICATIVA QUANTO AO PATROCÍNIO DAS EMPRESAS 

 

O sucesso do NBPG, e a parceria os patrocinadores com a equipe masculina 

tem proporcionado ampla visibilidade, e a espera por novos patrocínios que 

venham contemplar a categoria Feminina da instituição. 

 

JUSTIFICATIVA QUANTO À INCLUSÃO SOCIAL 

 

A LIGA DESPORTIVA DE PONTA GROSSA, busca através do NBPG, 

incentivar a prática da modalidade e do desporto amador, e também a prática 

da atividade física, à todas as camadas sociais, proporcionando ampla inclusão 

social, oferecendo orientações a todas as pessoas, sem distinção de classe 

social, opção política, credo religioso, com atenção especial à classe estudantil 

e trabalhadora. 

 

JUSTIFICATIVA QUANTO À SAÚDE 

 

Procurar estar em sintonia com o Art. 7º do Manifesto Mundial da Educação 

Física, e que a mesma exerça sua função para a saúde, e que possa atuar 

preventivamente na redução das enfermidades, como a obesidade, as doenças 

cardíacas, a hipertensão, diabetes, dislipidemias, algumas formas de câncer e 

depressões, contribuindo assim para a qualidade de vida de seus beneficiários,  
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devendo desenvolver hábitos saudáveis nas pessoas na prática regular de 

atividade físicas( FIEP,2.000). 

 

JUSTIFICATIVA QUANTO À MANIFESTAÇÃO ESPORTIVA 

 

O Projeto NBPG FEMININO se enquadra como manifestação esportiva de 

RENDIMENTO, inserido no Art.4º, inciso III, do Decreto-Lei nº 6.180 de 03 de 

agosto de 2007, com a seguinte redação: 

Desporto de rendimento, praticado segundo regras oficiais nacionais e 

internacionais, com a finalidade de obter resultados, integrar pessoas, e 

comunidades do país, estabelecer e difundir a pratica de disciplina, auxiliar as 

atletas a obter resultados na vida profissional e esportiva. 

 

CAPACIDADE TÉCNICO OPERATIVA 

 

A LIGA DESPORTIVA DE PONTA GROSSA, fundada em 1940, tem sua 

importância reconhecida pelo Decreto-Lei Municipal nº 5.584 de 23 maio de 

1996, como Instituição de Utilidade Pública, por coordenar, fomentar e 

incentivar o desporto amador na cidade de Ponta Grossa e toda região dos 

campos gerais.  

A capacidade técnica-operativa, foi devidamente comprovada através da 

apresentação dos projetos dos anos anteriores, e por ser detentora de um 

Contrato de comodato pelos próximos 17 anos para administrar o espaço e 

promover o esporte. 

 

ACESSIBILIDADE 

 

A Declaração de Acessibilidade a Pessoas Idosas e Portadoras de Deficiências 

Físicas e Motoras, em conformidade com o Artº 16 do Decreto-Lei nº 

6.180/2.007. 

Artº 16 Nos projetos desportivos e paradesportivos, desenvolvidos com 

recursos oriundos dos incentivos previstos no Artº 1º, deverão constar ações  
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com vistas a proporcionar condições de acessibilidade a pessoas idosas e 

portadoras de deficiências. 

Parágrafo único: Sem prejuízo do disposto no caput, o Ministério do Esporte 

poderá estabelecer outras formas para a democratização do acesso a produtos 

e serviços resultantes dos projetos desportivos ou paradesportivos aprovados. 

Informamos que o Ginásio de Esportes, Borell Du Vernay, é específico para a 

prática de basquetebol, é o local de treinamentos e jogos da Liga Desportiva de 

Ponta Grossa, estando o acesso a seu interior através de escadas, e para os 

deficientes e idosos, o acesso é feito através de elevador, com parada no 

mezanino, onde se encontra um amplo salão, que dispõe de rampa de acesso 

às arquibancadas e ou área reservada aos cadeirantes próximo a quadra de 

jogo do ginásio. 


