
https://www.youtube.com/watch?v=g__tPST6N2s


SOBRE O
PROJETO

O Projeto Primeiro Saque Ano II tem o intuito de

usar a educação, a arte, o esporte e o auto-

conhecimento como ferramentas para o

desenvolvimento pleno do ser humano, e, como

consequência uma sociedade mais justa,

pacífica e sustentável.

 

Ao todo serão atendidas 80 crianças, com idade

entre 06 e 12 anos.

Clique aqui!

https://www.youtube.com/watch?v=g__tPST6N2s
https://www.youtube.com/watch?v=g__tPST6N2s
https://www.youtube.com/watch?v=g__tPST6N2s


NOSSA
MISSÃO

Proporcionar aulas de tênis, atividades culturais, reforço escolar,

alimentação saudável, yoga, meditação e acompanhamento

psicológico, visando o desenvolvimento físico, emocional,

cognitivo e espiritual de crianças entre 6 e 12 anos de idade

moradoras de bairros socialmente vulneráveis de Canoas.

Oferecer estrutura adequada para a prática do esporte.

Desenvolver os valores do esporte.

Estimular hábitos alimentares saudáveis e evitar o desperdício de alimentos.

Prover uma educação que estimule a autonomia, solidariedade e cidadania

em todos os envolvidos com o projeto.



NOSSOS
VALORES

Amor
Compaixão 
Empatia
Solidariedade
Disciplina 
Liberdade 
Respeito
Autonomia



ATIVIDADES
Tênis

Oficinas de receitas saudáveis na cozinha

Horta Sustentável

Oficina Cultural

 

 

 

Prática de Auto Conhecimento

Reforço Escolar

Yoga

Meditação

 



ONDE FICA?

O projeto está localizado na cidade de Canoas/RS nas

instalações do Canoas Tênis Clube (Avenida Inconfidência, 740).

 

 



V A L O R  D O

P R O J E T O

  R$ 349.187,59

P E R Í O D O

12 meses

O projeto foi aprovado e publicado no

diário oficial da união no dia 23/01/2019



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).

 

Clique aqui e faça uma simulação de
quanto doar!

http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/secretaria-executiva/lei-de-incentivo-ao-esporte/pessoa-fisica
http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/secretaria-executiva/lei-de-incentivo-ao-esporte/pessoa-fisica
http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/secretaria-executiva/lei-de-incentivo-ao-esporte/pessoa-fisica


EMPRESAS QUE JÁ
PATROCINAM



CONTRAPARTIDAS

Aplicação de logomarca em todo material de divulgação;

 

Uso de painel de aproximadamente 3,0m X 4,0m no local
das atividades;

 

Aplicação de logomarca na frente das camisetas do
projeto;

 

Banner no facebook, periodicamente atualizado;

 

Citação a respeito do patrocinador em todas as matérias
de rádio, jornal, internet e TV que vierem a ser publicadas
sobre o projeto;

 

Além destas contrapartidas, o Projeto Primeiro Saque
está aberto para dialogar e viabilizar outras estratégias de
divulgação da marca do patrocinador.



Este projeto realiza práticas alinhadas com

os objetivos da Agenda 2030 da ONU



51-3922.0575

contato@valorizeprojetos.com.br

 www.valorizeprojetos.com.br

 

https://www.youtube.com/channel/UCuv1zu2UWEWSiI4spqGoYqw
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