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AS MENINAS



SOBRE
O PROJETO

O projeto ABC DA BOLA COM AS MENINAS iniciou suas  

atividades no ano de 2013, com a criação da Liga de  

Futebol Feminino Sul Brasileira, e vem a cada ano  

buscando melhorar sua estrutura e levar mais condições  

para o desenvolvimento do futebol feminino no país.

Através deste projeto buscamos desenvolver e  

transformar as pessoas, gerando mais saúde, mais  

equilíbrio, qualidade de vida, unindo a comunidade como  

um todo.



OBJETIVO
O projeto ABC DA BOLA COM AS MENINAS tem como  

objetivo proporcionar o ensino do futebol feminino para  

crianças e adolescentes da região, e com isso, incentivar  

a prática regular da modalidade que é pouco difundida  

em nosso país.



OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS

• Melhorar a estrutura para a prática do FUTEBOL FEMININO

• Desenvolver os valores do esporte através da prática esportiva

• Promover a qualidade de vida das pessoas através do esporte

• Avaliar semestralmente os profissionais envolvidos

• Incentivar a participação dos alunos nos eventos realizados



METODOLOGIA

1 (UM) SUPERVISOR  
ESPORTIVO

1 (UM) COORDENADOR  
TÉCNICO

2 (DOIS) PROFESSORES DE  
EDUCAÇÃO FÍSICA

As atividades serão desenvolvidas em dois núcleos na cidade de  

Porto Alegre. Ao todo serão 06 (seis) turmas de 20 alunas cada,  

totalizando 120 meninas dos 10 aos 17 anos, que terão atividades  

duas vezes por semana.



METAS
Incentivar crianças e adolescentes à mudança de hábitos para que

pratiquem atividades desportivas visando melhor qualidade de vida  

Realizar análise trimestral de satisfação dos participantes do projeto  

Atingir o mínimo de 75% de frequência dos alunos nas aulas

Atingir 75% de satisfação dos participantes do projeto



EDUARDA MARRANGHELLO LUIZELLI ( DUDA)

PRESIDENTE
LIGA DE FUTEBOL FEMININO SUL BRASILEIRA

RESPONSÁVEL

Capacidade de Liderança, coordenação de equipes motivação 

e discipl ina. Experiência na área do Futebol Feminino em 30  

anos. 21 anos de Escolinha de Futebol e experiência de ex 

atleta de futebol. Coordena hoje 14 escolas de Futebol da 

Duda. Mais de 1000 alunos. Já coordenou 3 anos o Milan 

Junior Camp em POA, Hoje da clinicas de futebol no USA.

Graduação em Educação Física 2002 - IPA – Instituto Porto Alegre – CREF 4290-G

Pós-Graduação em Administração e Marketing Esportivo 2010 - Fundação Getúlio Vargas

Tem inúmeros premiações como dirigente esportiva.  

Diretora futebol feminino do Sport Club Internacional



NÚCLEO JARDIM PLANALTO

NÚCLEO NAVEGANTES

INFRAESTRUTURA



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).



VISIBILIDADE
Direito de uso do Selo de Patrocinador Oficial do Projeto

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 local de execução  

Logomarca na frente das camisetas do projeto (150 unidades)  

Aplicação da logomarca da empresa no site da instituição, 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.associação, na cidade de execução do projeto



CONTATO

www.vrprojetos.com.br

contato@vrprojetos.com.br

51 3737.0809

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

