
CAMPEONATO  
CITADINO
P R O J E T O



Oprojeto

O projeto Campeonato Citadino tem  

como objetivo pr incipal levar mais  

qual idade de vida para as pessoas  

através da prática esportiva e assim  

fomentar a integração social através de  

diversas competições esportivas, nas  

mais variadas faixas etárias de públ ico,  

promovendo assim mais saúde para  

toda população.



Metodologia

A proposta será desenvolv ida através de  

competições esportivas na modal idade de  

futsal, em diversas faixas etárias,  

atendendo assim o maior número de  

pessoas, desde crianças (08 anos ) até  

adultos (65 anos).

Ao todo serão realizadas 10 competições,  

com 16 equipes cada, atendendo  

aproximadamente 1.000 pessoas  

diretamente.



Metas

Incentivar as pessoas a mudança de  

hábitos para que pratiquem atividades  

desportivas

Desenvolver eventos (competições) que  

promovam a saúde

Promover mais qual idade de vida para as  

pessoas



Local

Rua Dr. Barcelos, 1271 -Centro, Canoas -RS

ClubeCulturalCanoense

Quadra poliesportiva  

Vestiários

Sala administrativa  

Estacionamento



Lei de incentivo  

ao esporte

A Lei Nº 11.438/06, estabelece que possa ser deduz ido do imposto de renda  

devido, apurado na declaração de ajuste anual pelas PESSOAS FÍSICAS EM 6% ou  

em cada período de apuração, trimestral ou anual, pela PESSOAS JURÍDICAS  

TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO REAL EM 1%, os valores despend idos a título  

de patrocínio ou doação, no apoio direto a projetos desport ivos e paradesportivos  

previamente aprovados pelo Ministério do Esporte.



Visibilidade

•Aplicação de logomarca em todos os materiais de divulgação do Projeto (folders,  

banners, cartazes, placas e outras peças similares);

•Aplicação de logomarca em backdrop no Ginásio;

•Logomarca na frente das camisetas e coletes do projeto (50 unidades);

•Aplicação da logomarca da em rádio com citação do patrocinador durante as  

partidas.

•Citação a respeito do patrocinador em todas as matérias de rádio, jornal, internet e TV  

que vierem a ser publicadas sobre o projeto.

•Aplicação da logomarca nos troféus que serão entregues como premiação.

•Transmissão ao vivo dos jogos em rádio com citação do patrocinador durante as  

partidas.
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Contato
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www.vrprojetos.com.br
contato@vrprojetos.com.br

51 3737.0809

http://www.vrprojetos.com.br/
mailto:contato@vrprojetos.com.br

