


Projeto Futuros Craques  

Destina-se a oferecer esporte de maneira saudável para crianças do 
entorno da Vivenda da Criança. 

  
As crianças são divididas por faixa etária e orientadas por profissionais 
qualificados da área,  fazendo da prática esportiva e educativa como meio 
de inclusão social. 

  



Entidade sem fins lucrativos que atende mensalmente mais de 4 mil 
pessoas carentes da área mais pobre da periferia de São Paulo, na região da 
subprefeitura de Parelheiros, extremo sul do município. 

 

Em 1989 iniciou suas atividades como um abrigo para meninos em 
situação de risco social. Com o tempo cresceu e hoje oferece oportunidades 
para crianças, jovens e adultos se desenvolverem como pessoas, cidadãos e 
futuros profissionais 

Vivenda da Criança 



Metodologia 

 
Além das aulas esportivas terão a 
sua disposição palestras e clínicas 
especializadas com profissionais 
de temas pertinentes aos riscos 
sociais, cotidianos e inerentes a 
formação humana ética e moral. 

 

Os temas abordados no 
desenvolvimento do projeto serão: 
obesidade infantil, combate às 
drogas e vícios sociais, 
reeducação alimentar, nutrição, 
saúde, bem estar, inclusão social 
e  sustentabilidade. 

 

Público Alvo Direto 

 

200 crianças e adolescentes; 

Idade de 7 a 17 anos  

5 categorias; 

 

Público Alvo Indireto 

  

Familiares dos atendidos; 

Comunidade em geral 

 



Cronograma 
 Etapa I: Preparação: 1º mês (Duração de 1 mês). 

Etapa II: Inscrições: 1º mês (Duração de 1 mês). Simultâneo com a etapa I. 
Etapa III: Aulas práticas: 2º Mês (Duração de 1 mês). 
Etapa IV – Formação dos grupos e aulas fixas: 3º Mês (Duração de 10 meses). 
Etapa V – Disputa de Jogos contra outros times: 3º Mês (Duração de 10 meses). 
 

 O início do projeto está previsto para a data de abertura das aulas no 2º 
semestre (Agosto de 2014) e término em Agosto de 2015. 



Patrocínio 

 

A Empresa Patrocinadora pode destinar 3% de seu ICMS mensal ao projeto 
segundo o artigo 16 de Lei 13.918, Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. 
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Investimento: R$ 407.248,00. 



Patrocínio 

O que é Lei de Incentivo ao 
Esporte e Cultura? 

Por que patrocinar Projetos 
Incentivados? 

Trata-se de uma oportunidade 
concebida pelo Governo de São 
Paulo de aplicar com mais 
eficiência o dinheiro público, 
autorizando a renúncia de um 
percentual de imposto devido 
pelas empresas podendo aplicar 
tais recursos em projetos com fins 
sociais através do esporte. 

 

Além do benefício CUSTO ZERO 
em investimento a empresa pode 
reforçar a sua imagem e marca 
com os valores positivos 
transmitidos pelo esporte perante 
o seu público consumidor. 



Como patrocinar ? 
 A Lei de Incentivo ao Esporte é um instrumento legal do Estado de  São 

Paulo que através do incentivo fiscal, as empresas situadas neste estado 
podem solicitar o desconto de até 3% mensal do ICMS (Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias e Serviços) em troca do patrocínio        a         
um evento esportivo de sua escolha. 

 
*Para se cadastrar, acesse o site e siga as instruções do Manual: 
http://www.fazenda.sp.gov.br/download/pac/manual_pac_pie.pdf 

http://www.fazenda.sp.gov.br/download/pac/manual_pac_pie.pdf


Contato 

Para conhecer mais sobre o Projeto Futuros Craques: 

 

Telefones: (11) 5920-8492 ramal 102 – Valéria Mota 

                 (11) 5921-7706 / 5921-5714 

 

 

Para conhecer mais sobre a Vivenda da Criança: 

www.vivendadacrianca.com.br 

E-mail:comercial@vivendadacrianca.com 

    Vivenda da Criança 

http://www.vivendadacrianca.com.br/
mailto:vivendacriança@terra.com.br

