


APRESENTAÇÃO
A União Jovem do Rincão (UJR) há nove anos se utiliza da 
captação de recursos para desenvolver seus projetos sociais 
e esportivos, qualificando as ações nas comunidades em 
situações de vulnerabilidade social e nos trabalhos voltados 
ao aprimoramento atlético, que fomentam o esporte na região.   

Como resultados, há um significativo impacto social, transformando 
vidas, ao lançar novas perspectivas em termos de desenvolvimento 
humano (autonomia e protagonismo) e de carreira esportiva. Frutos 
que se estendem por 18 municípios da Região Metropolitana, Vale 
dos Sinos, Paranhana e Serra Gaúcha, além dos mais de 30 atletas 
adultos encaminhados para equipes de alto rendimento do futsal 
nacional e internacional. Repercussões essas, que pretende-se 
ampliar com a conquista de novos parceiros.



O QUE É O FUNCRIANÇA

O Funcriança é o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. 
Gerenciado pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, 
o CMDCA, é o mais importante mecanismo de renúncia fiscal, em 
âmbito municipal, de incentivo à  projetos sociais. 
 
Essa lei possibilita que pessoas físicas destinem,  por meio da sua 
declaração até 3% do Imposto de Renda (IR) a projetos sociais. 



NA PRÁTICA, COMO FUNCIONA                  



POR QUE A UJR?
Com 42 anos de história, a UJR possui um dos maiores 
Projetos de Futsal do Brasil, com mais de 1400 alunos / atletas 
atendidos no contraturno escolar, em suas três principais ações. 

Assim, a prática esportiva é utilizada como um instrumento 
de transformação social, de educação e de competição, em 
um ambiente de relações éticas e construtivas, gerando 
desenvolvimento humano, conhecimento e competência 
profissional. As atividades ocorrem em 16 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).



Existente há 16 anos, o Futsal Social é uma ação desenvolvida pela UJR, em parceria 
com a Universidade Feevale e apoio da Prefeitura de Novo Hamburgo, que tem como 
objetivo, oportunizar a inclusão social, por meio da prática esportiva, saudável, ética e 
construtiva, contribuindo na autoestima, no crescimento pessoal e no favorecimento 
da cidadania de crianças e adolescentes, de 7 a 16 anos de idade, de ambos os sexos. 

O projeto acontece em seis núcleos, localizados em bairros com considerável vul-
nerabilidade do município. Essas comunidades apresentam, entre outras dificulda-
des, a falta de estrutura para oferecer atividades formativas no contraturno escolar, 
além de sobressaírem pelos baixos indicadores do desenvolvimento humano.

São atendidos 600 beneficiados encaminhados por mais de 35 escolas da rede pú-
blica de ensino e por outras entidades da Rede Socioassistencial da cidade. Os 
critérios considerados para estes encaminhamentos são: estar matriculado em escolas 
públicas; condição sócio econômica menos favorecida, gosto pelo esporte (não ne-
cessário talento) e necessidade de socialização. Critérios que atentam e favorecem os 
beneficiados em vulnerabilidade social. 



O Futsal Social promove transformações na vida de seus beneficiados que, vão muito além da aprendizagem sistemática 
do futsal. O esporte que encanta esses alunos e os mantem próximos da atenção do projeto, colabora para aprofundar 
o impacto na comunidade, por meio das outras ações que envolvem os contextos da Escola, do Trabalho e Renda e, do 
combate à Violência (Cultura da Paz).

Para tanto, o projeto alicerça suas ações em quatro atenções básicas:

  ed oãçautis me sonulA
maior vulnerabilidade 

- limitrofes;

Alunos com potencial 
esportivo;

Alunos que carecem de 
formação profissionalizante 

e encaminhamento ao 
mercado de trabalho;

Alunos com perfil de 
liderança.



DIFERENCIAIS



NÚMEROS E RESULTADOS
6.600 ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS ANUAIS;

2.970 ATENDIMENTOS COLETIVOS ANUAIS;

2.500 BENEFICIÁRIOS, COM VÍNCULOS MÉDIO DE 3 ANOS, DESDE 2012;

7.500 BENEFICIÁRIOS INDIRETOS DESDE 2012;

Em 2018, o Futsal Social teve 
75% de retornos de alunos 
ao Projeto;

Alunos do Futsal Social tem mais 
de 90% de aprovação escolar. 
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