
EFEITO FUTSAL 

(ANOIII)

Projeto aprovado para captação através da LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 

(LEI Nº 11.438/06).



O PROJETO

EFEITO FUTSAL ANO III é a continuidade de

uma importante iniciativa da Associação Futsal de

Cachoeirinha (AFUSCA), que desenvolve o futsal

como ferramenta de inclusão social, e que teve

início em 2014. Neste projeto, 80 crianças e

adolescentes serão beneficiadas com aulas de futsal

no turno inverso do colégio, onde a ideia central é

de que a prática regular e planejada do futsal seja

um fator estruturante na formação dos

participantes.



METODOLOGIA

Serão 4 (quatro) turmas de 20 (vinte) crianças/adolescentes cada, totalizando 100 beneficiários,

que terão aula duas vezes por semana, sendo elas divididas em segundas e quartas ou terça e

quintas (contra turno escolar).

A equipe de trabalho deste projeto será 

composta pelos seguintes profissionais.

 Supervisor Geral

 Coordenador Técnico

 Psicopedagogo 

 Assistente social

 Professores de educação física



METAS

 Proporcionar aos alunos da rede pública 

atividades esportivas formativas (futsal).

 Reforçar conceitos de coletividade, respeito 

a diversidade. 

 Atender 100% das vagas ofertadas

 Atingir o mínimo de 75% de frequência dos 

alunos nas aulas



LEI DE INCENTIVO 

AO ESPORTE

A Lei Nº 11.438/06, ou simplesmente, a Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), estabelece

benefícios fiscais para pessoas físicas e jurídicas que estimulem o desenvolvimento do esporte

nacional.

- Pessoas Físicas - podem contribuir com até 6% do imposto de renda;

- Pessoas Jurídicas - podem contribuir com até 1% do imposto de renda.

PESSOA JURÍDICA

Vale destacar que apenas empresas que tributem sobre o LUCRO REAL (empresas

enquadradas no Art. 14 da Lei 9.718/98) estão aptas a patrocinar projetos via LIE.



VISIBILIDADE DO PROJETO

✓ Banner (3m x 4m) do patrocinador no 

Ginásio.

✓ Logomarca na frente das 80 camisetas do 

projeto Banner no facebook, periodicamente 

atualizado.

✓ Citação a respeito do patrocinador em todas 

as matérias de rádio, jornal, internet e TV.

✓ Além destas contrapartidas, a AFUSCA está 

aberta para viabilizar outras estratégias.



www.vrprojetos.com.br

contato@vrprojetos.com.br

(51) 3737.0809

http://www.vrprojetos.com.br/
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