


LEI DE INCENTIVO AO  
ESPORTE (LIE) 11.438/2006

De abrangência nacional, é o mais importante mecanismo de

renúncia fiscal de incentivo ao esporte do país, que tem como

objetivos principais a manutenção e o fomento doesporte.

Podem patrocinar ouapoiar Projetos via LIE empresas tributadas

em lucro real, que podem deduzir até 1% do seu Imposto de

Renda (IR) para financiar os projetos aprovados no Ministério do

Esporte. Além das empresas, as pessoas físicas tambémpodem

contribuir com até 6% do impostodevido.

OsProjetospodemserde esportede rendimento, educacional

ou participação.



Patrocinando um Projeto aprovado na

LIE, a empresa não tem nenhum custo

adicional,podendorelacionara suamarca

à ações de responsabilidade social, além

de acompanhar a aplicação dos recursos

federais e os respectivosresultados.

É uma forma eficiente de descentralizar  

os recursos.

Não há cumulatividadecomoutrasLeis de

Incentivo.Aempresapodeutilizar9%doIR

com as demais Leis (Rouanet, Funcriança,

Idoso, Pessoa comDeficiência...)

BENEFÍCIOS
Captação LIE - Brasil

*Gráfico emMilhões



POR QUE A UJR?
Com 39 anos de história, a UJR possui um dos maiores  

Projetos de Futsal do Brasil, com mais de 1100alunos /  

atletas atendidos no contraturno escolar, em suas três  

principais ações.

A prática esportiva é utilizada como um instrumento  

de inclusão social, de educação e de competição ética  

e saudável, gerando crescimento, conhecimento e  

competência profissional. As atividades ocorrem em  

15 diferentes ginásios, localizados na cidade sede  

Novo Hamburgo e nos municípios de Estância Velha,  

São Leopoldo e Sapucaia do Sul, situados na região  

metropolitana de Porto Alegre (RS).



NÚMEROS 2017

Site Facebook

65.717
visualizações

8.895
fãs na página

Uniformes

3.000
peças de vestuário 

com as marcas  
parceiras

Retorno de Mídia

R$300.000,00

Período 07/10/2015  

a 04/08/2017.

Cálculo com base em  

publicações no Jornal NH.



O QUE ACONTECE  
QUANDO SUA  
EMPRESA APOIA  
NOSSAS AÇÕES??

Utilizamos há seis anos a LIE de forma  

responsável e transparente, paraqualificar  

o nosso trabalho, potencializarmos os  

resultados e continuarmos transformando  

vidas através doesporte.

Desta maneira, a empresa contribui  

efetivamente para a transformação social,  

acrescentando na valorização da sua  

imagem corporativa e institucional, com  

retorno de mídia significativo, pois o valor  

investido voltará para a empresa emforma  

de mídia espontânea.



NOSSAS  
AÇÕES ATUAIS
FUTSAL SOCIAL: utiliza o esporte como ferramenta para transformar

positivamente a vida de 500 crianças e adolescentes, dos 7 aos 16 anos, em  

cincobairrosdaperiferiadeNovoHamburgo.Otrabalhosedáemparceriacom  

as famílias, as escolas e a rede de proteção à criança e ao adolescente, com  

foco nas relações humanas e na geração de perspectivas e oportunidades  

saudáveis e éticas devida.

ESCOLA DE FUTSAL: utiliza o gosto esportivo para colaborar na  

formação pessoal dos mais de 500 alunos, dos 5 aos 15 anos,  

qualificando-os para o esporte de rendimento e de lazer, em 9  

núcleos nas cidades de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Estância  

Velhae SapucaiadoSul (açãoautossustentável-mensalidades).

CATEGORIAS DE BASE: prioriza a qualificação pessoal e  

esportiva de mais de 100 atletas, das categorias Sub-11 a  

Sub-20, oriundos do Futsal Social, da Escola de Futsal e  

dosprocessosseletivosabertosacomunidaderegional.





NOSSO FUTURO
EQUIPE ADULTA:

Visa o retorno do clube ao cenário do futsal adulto, com a  

formação de uma equipe composta basicamente por atletas  

formados na instituição.

Completa o ciclo de trabalho e dá maior visibilidade ao  

clube e todas as suas ações – e também patrocinadores

- gerando perspectiva para nossos 1100 alunos/atletas.  

Serão aproximadamente 20 atletas beneficiados, que  

utilizarão a estrutura da UJR para potencializar suas  

carreiras no esporte de rendimento.

Para 2018, estamos captando recursos para executar dois

projetos, que já estão aprovados no Ministério do Esporte:

o Futsal Social eas Equipes de Competição.



Desenvolvidohá12anosemparceriacomaUniversidadeFeevaleea

Prefeitura de Novo Hamburgosão atendidos 500 alunos, meninos

e meninas,dos7aos 16anos,emsituação de vulnerabilidadesocial,

em cinco bairros periféricos do município.

Eles sãoencaminhadospor26escolas parceirasda rede públicade

ensino e poroutras15entidades públicas e do terceiro setor,que se

baseiam nos seguintes critérios: condição socioeconômica menos

favorecida, gosto pelo esporte e necessidade desocialização.

A equipe de trabalho, que atua interdisciplinarmente, é composta

por 24 profissionais e estagiários das áreas da educação física,

pedagogia,psicologia,serviçosocial,contabilidadee administração.

Além disso, o Futsal Social tambématua junto a REDE de Proteção

à Criança e ao Adolescente da cidade.

FUTSAL  
SOCIAL



Utilizamos o esporte como atrativo para aproximar estes 500 alunos da

nossaequipe interdisciplinar,e, a partirde váriasaçõescomplementares,

que vão muito além da quadra, acrescentarmos valores positivos em

sua formação.

O foco se dá em duas questões macro:

-melhorar sua capacidade de relacionar-se em sociedade, de forma

ética, saudável e cooperativa;

-oferecer perspectivas e oportunidades concretas de boas escolhas

para suas vidas e seu futuro, estimulando a busca da autonomia.



FOCO EM  
4 GRUPOS

ALUNOS EM  

SITUAÇÃO DE MAIOR  

VULNERABILIDADE

É, sem dúvida, o grupo que  

mais nos ocupa. Alunos que  

estão na eminência entre  

as drogas e os delitosou

o estudo e o trabalho. Nos  

aproximamos das escolas, das  

famílias e de outras entidades  

públicas ou do terceiro setor,  

para, em parceria, compormos  

estratégias para dar-lhes  

perspectivas de escolhas  

estruturantes e saudáveis.

ALUNOS

COM TALENTO  

ESPORTIVO

Alunos que têm potencial e  

perfil para competir no futsal,  

participam das seleções do  

projeto, pelas quais disputam  

a Copa Feevale. Destacando-

se nas seleções do projeto,  

acessam naturalmente as  

categorias de base da UJR/  

Feevale/Banrisul, onde  

disputam o Campeonato  

Estadual de Futsal.

ALUNOS  

COM PERFIL

DE LIDERANÇA

Alunos que de uma forma  

ou de outra mobilizamseus

amigos. Estes são estimulados  

para tornarem-se lideranças  

positivas em seus ambientes  

e, futuramente, em suas  

comunidades, tornando-se  

multiplicadores, e, impactando  

um número maior de pessoas.

ENCAMINHAMENTO  

AO MERCADO DE  

TRABALHO

Alunos que estão deixando o  

projeto em função da idade  

(16 anos) são estimulados e/  

ou encaminhados para cursos  

profissionalizantes e para o  

Jovem Aprendiz, através de  

uma parceria com a ASBEM,  

Projeto Pescar da Artecola,  

entreoutros;



ENCONTRO FEMININO

ALUNOS FUTSAL SOCIAL NA SUB-13

EQUIPE DO PROJETO

ALUNOS ENCAMINHADOS ASBEM

ALUNOS FUTSAL SOCIAL NA SUB-20

FORMATURA DOS ALUNOS NA ARTECOLA

ALUNOS NO PROJETOPESCAR

ALUNOS FUTSAL SOCIAL NA SUB-15/17

LANCHE DOS ALUNOS / INTEGRAÇÃO

FUTSAL SOCIAL NO TEATRO

ENCONTRO POR CATEGORIA

MENINAS DO SOCIAL ASSISTINDO JUGS

ATIVIDADES EXTRAQUADRA

ENTREGA DOS KITS DO PROJETO

MENINO DO FUTSAL EM AÇÃO NOESTADUAL

ATIVIDADES ESPECÍFICAS



MENINO DO FUTSAL EM AÇÃO NOESTADUAL

PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NO REGIONAL

REUNIÕES EQUIPE DE TRABALHO

MULTIRÃO DAS FICHAS

REUNIÃO COM ASESCOLAS

SELEÇÕES DO SOCIAL NA COPA FEEVALE

SEMINARIO DE SERVIÇO SOCIAL

REUNIÃO COM ASESCOLAS

SELEÇÕES DO SOCIAL NA COPA FEEVALE

PALESTRA PRIMEIRO SOCORROS

REUNIÃO COM ASESCOLAS

TREINO SELEÇÃO

PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NO REGIONAL

REUNIÃO DE REDE

ATIVIDADES DIVERSAS EXTRAQUADRA

ATIVIDADES ESPECÍFICAS



www.vrprojetos.com.br
contato@vrprojetos.com.br

51 3737.0809

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

