PERGUNTAS FREQUENTES
1 - O QUE É O INSTITUTO SPORTS?
Presidido pelo ex-tenista profissional Nelson Aerts, o Instituto Sports é atualmente a entidade
que mais realiza eventos profissionais de tênis no Brasil e, ao longo dos mais de 10 anos de
atuação, tem promovido ações sociais esportivas gratuitas em cada um de seus eventos.
Somos uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos e econômicos que constrói
a própria trajetória baseada na missão de promover e apoiar projetos que valorizem o
esporte na vida dos cidadãos, seja com o propósito educativo ou competitivo.
Acreditamos que por meio de parcerias sérias possamos transformar vidas, aproximar
pessoas a um estilo de vida mais saudável e colaborar efetivamente para o crescimento do
esporte nacional como uma atividade acessível para todos os públicos.

2 - QUAL O PROPÓSITO DA ENTIDADE?
Promover o desenvolvimento do esporte no Brasil por meio de parcerias sérias,
transformando assim a vida dos cidadãos, bem como aproximando a todos de um estilo de
vida mais saudável e colaborando efetivamente para o crescimento do esporte nacional.
Promoção e incentivo ao esporte independente do seu seguimento ou modalidade. Seja ela
participação, rendimento ou educacional.
Desenvolver projetos sustentáveis e viáveis para captação de recursos diretos ou indiretos
para custeio dos eventos a serem realizados pela entidade.
Contribuir para o surgimento de novos talentos do esporte brasileiro, bem como possibilitar
que os mesmos compitam em território nacional, ajudando na diminuição de custos de
deslocamento destes atletas e formando uma base forte ao esporte nacional.

3 - QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS EVENTOS DA ENTIDADE?
Campeonato Internacional de Tênis, realizado na cidade de Campinas, se transformou em
2020 no mais tradicional evento de tênis do Brasil e o segundo maior do País. Atualmente
ele integra o circuito mundial ATP Challenger Tour.
IS Open São Paulo VI, o segundo mais tradicional evento de tênis do Brasil, disputado desde
a sua criação na cidade de São Paulo.
Circuito Internacional de Tênis, Tennis Classic, Campeonato Internacional de Tênis (Mogi
das Cruzes, SP), entre outros.
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4 - QUAL O CALENDÁRIO DOS PRÓXIMOS EVENTOS?
Na temporada de 2019, o calendário do Instituto Sports, contará com grandes eventos,
como:
Campeonato Internacional de Tênis – Campinas/ SP.
Ano II – Tennis Classic – São José do Rio Preto/ SP e Curitiba/ PR.
IS Open São Paulo Ano VII – São Paulo/ SP
Campeonato Internacional de Tênis – Mogi das Cruzes/ SP
Obs.:
*sujeito a alterações.
**Datas atualizadas no site: www.institutosports.com.br
O calendário 2020 será divulgado entre fevereiro e março no site do Instituto Sports e das
entidades internacionais do tênis, como a ITF (Federação Internacional de Tênis).

5 - COMO ENTRO EM CONTATO COM O INSTITUTO SPORTS?
_O atendimento deve ser realizado preferencialmente por e-mail, no
contato@institutosports.com.br ou no telefone +55 (11) 5041-3790.
_Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira (exceto feriados) das 10h as 17h.
Agende uma visita, através do e-mail contato@institutosports.com.br ou no telefone +55 (11)
5041-3790.

6 - COMO POSSO SER CONTRATADO PARA TRABALHAR OU PRESTAR SERVIÇOS
NOS EVENTOS DO INSTITUTO SPORTS?
Estamos disponíveis, a qualquer tempo, para receber portfolios bem como currículos para
prestação de serviço em nossos eventos.
Este contato deve ser realizado exclusivamente, através do e-mail:
trabalheconosco@institutosports.com.br

7- QUANDO SE ENCERRA O ANO CONTÁBIL E FISCAL DO INSTITUTO SPORTS?
Ele se encerra em 31 de junho do ano subsequente. Neste caso, o Conselho Fiscal tem até
31 de agosto para aprovar as contas. As atas de aprovação das contas e o parecer fiscal são
inseridos no site e no portal de transparência, assim que aprovadas e registradas em
cartório.
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