


SOBRE

O CEPE

O CEPE iniciou seu projeto esportivo social em 1996, 

onde foram realizadas aulas de futsal para diversas 

crianças carentes da região. Ao longo dos anos, o 

projeto foi crescendo e dando oportunidade para 

diversas crianças e adolescentes praticarem o esporte 

regularmente.

Em 21 anos de história, o projeto social do 

CEPE/Canoas alcançou um conceito expressivo no 

cenário do Rio Grande do Sul, contribuindo para o 

desenvolvendo social, integrando ainda mais a 

comunidade local ao clube. 



O PROJETO

O projeto CEPE Futsal Social tem como objetivo,

ensinar e incentivar a prática esportiva através da

modalidade de Futsal para alunos regularmente

matriculados nas instituições de ensino de qualquer

sistema, e tem como objetivo principal a socialização e

integração dos participantes do projeto.



METODOLOGIA

A equipe de trabalho deste projeto será composta

pelos seguintes profissionais

Supervisor Geral

Coordenador Técnico

2 Professores de

Educação Física

Serão 4 turmas de 20 crianças/adolescentes cada, totalizando

80 beneficiários, que terão aulas 2 vezes por semana, sendo 

elas divididas em segundas e quartas ou terça e quintas. 



METAS Atender 100% das vagas ofertadas.

Atender a 70% dos inscritos no projeto

nos eventos realizados.

Atender o mínimo de 70% de frequência dos

alunos nas aulas.

Incentivar crianças e adolescentes à mudança

de hábitos para que pratiquem atividades 

desportivas visando melhor qualidade de vida.

Desenvolver eventos de promoção e integração de

alunos e familiares.



INFRAESTRUTURA

Quadra poliesportiva

Vestiários

Salas administrativas

Estacionamento

Local: CEPE Canoas

Av. Getúlio Vargas, 11.001

São José Canoas / RS



COMO INCENTIVAR

LEI DE INCENTIVO

AO ESPORTE

A Lei Nº 11.438/06, estabelece que possa ser deduzido do imposto de renda devido, 

apurado na declaração de ajuste anual pelas pessoas físicas ou em cada período de 

apuração, trimestral ou anual, pela pessoa jurídica tributada com base no lucro real, os 

valores despendidos a título de patrocínio ou doação, no apoio direto a projetos 

desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo Ministério do Esporte. 

PESSOAS FÍSICAS: até 6% do imposto de renda 

anual devido (declaração na forma completa).

PESSOAS JURÍDICAS: até 1% do imposto de renda anual 

devido (desde que tributadas pelo lucro real).



• Direito de uso do Selo de Patrocinador Oficial do Projeto “CEPE Futsal Social”;

• 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 do projeto (80 unidades);

• Aplicação da logomarca da empresa no site do clube, e demais mídias sociais 

periodicamente atualizadas;

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

TV que vierem a ser publicadas sobre o projeto.

VISIBILIDADE

DO PROJETO



• Uso de Outdoor com aplicação de logomarca da empresa, nas dependências do 

CEPE em frente a BR-116. OBS: Empresas "concorrentes" da BR Distribuidora 

podem patrocinar mas não podemos colocar outdoor em frente ao CEPE com 

logomarca delas.

• Utilização do Salão de Festas do clube e do espaço externo em 02 datas para 

eventos internos da empresa durante a semana (de acordo com a disponibilidade 

de agenda)

• Realização de 02 eventos no clube com a participação de alunos e colaboradores 

da empresa

RELACIONAMENTO



Para saber mais sobre a

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

www.vrprojetos.com.br

contato@vrprojetos.com.br

(51) 3737.0809

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

