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FAMÍLIAS DO NSTITUTO

EM AÇÃO



O Instituto Ingo Hoffmann é uma entidade 
beneficente e sem fins lucrativos, que tem 
como presidente o piloto Ingo Hoffmann, um 
dos grandes ídolos do automobilismo 
nacional.

Foi fundado em 2005 tendo como missão 
inicial proporcionar maior oportunidade de 
cura para crianças em tratamento de 
câncer, através de uma parceria com o 
Centro Infantil Boldrini no projeto denomina-
do Casa de Apoio à Criança e à Família.

O objetivo da Casa é abrigar crianças em 
tratamento intensivo de câncer e seu acom-
panhante, vindos de diversas regiões do 
Brasil e da América Latina para fazer trata-
mento no Centro Infantil Boldrini e não têm 
condições de serem mantidas por suas 
famílias fora de suas casas.

INSTITUTO INGO HOFFMANN
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O que é o projeto “Famílias do Instituto em Ação”?

O Instituto Ingo Hoffmann abriga crianças e seus familiares durante 
o período de tratamento da doença, oferecendo além da insta-
lação, alimentação, transporte, biblioteca, reforço escolar e 
psicológico.

Com o projeto "Famílias do Instituto em Ação", pretendemos ofere-
cer também, oportunidade da prática esportiva aos familiares e 
prática esportiva recreativa às crianças, respeitando as limitações 
que a doença causa.

O PROJETO
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LEI Nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006. 
DECRETO Nº 6.180, de 03 de agosto de 2007. 
Portaria ME nº 120, de 03 de julho de 2009.

A Lei de Incentivo ao Esporte, sancion-
ada em dezembro de 2006, permite 
que patrocínios e doações para a 
realização de projetos desportivos 
sejam descontados do Imposto de 
Renda devido por pessoas físicas e 
jurídicas.
De acordo com o Decreto de Regulam-
entação, pessoas físicas e jurídicas 
podem investir até1% do Imposto de 
Renda devido para pessoa jurídica 
(a empresa deve ser tributada com 
base no lucro real) e 6% do seu Impos-
to de Renda devido para pessoa 
física.

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

APROVADO

PR
OJETO

PARA CAPTAÇ
Ã

O
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Já é comprovado que com carinho, ambiente  seguro  e a prática 
esportiva leve fica mais fácil vencer os obstáculos e consequente-
mente vencer a doença.

Este é o objetivo do projeto “Famílias do Instituto em Ação”: propor-
cionar maior oportunidade de cura às crianças e maior estímulo aos 
familiares, que vivem este drama de perto.

JUSTIFICATIVA
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Estou convicto que o projeto
do instituto com as crianças e
familiares é a maior vitória
da minha vida!

Ingo Hoffmann é um dos pilotos profissionais
mais bem sucedidos do automobilismo nacional
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METODOLOGIA
Utilizar os espaços disponíveis dentro do Instituto Ingo Hoffmann 
para a prática de atividades esportivas e recreação para as 30 
crianças e 60 pais que estão na Casa de Apoio à Criança e à 
Família.
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RECURSOS QUE O
PROJETO OFERECE
Equipamentos de ginástica e equipamentos para academia interna 
que será montada em espaço já existente:

2 esteiras para caminhada e corrida;
2 bicicletas ergométricas;
1 estação de ginástica ao ar livre com 12 aparelhos;
Pares de halteres emborrachados de 01 a 10kgs, e suporte para os 
mesmos;
10 bolas para pilates;
3 bolas de espuma;

Recursos humanos:

Um coordenador, um professor e dois estagiários da área de
Educação Física.
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Guto Negrão 
Vice-Presidente do Instituto

Piloto consagrado na Stock Car e Empresário.

Tanto nas pistas de corrida como na
rotina empresarial me dediquei muito
para obter o sucesso, poder fazer o
mesmo pelo bem estar das crianças

do Instituto é agora minha maior
motivação.


