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PROJETO RENASCER: 
O FUTSAL TRANSFORMANDO VIDAS



SOBRE A RBF
A RBF é uma associação sem fins econômicos, que tem
como finalidade desenvolver e incentivar a pratica
de diversas modalidades esportivas, em especial o Futsal,
promovendo a saúde, qualidade de vida, educação e
cultura das pessoas.



Este projeto tem como objetivo proporcionar a realização do
Projeto Renascer o Futsal Transformando Vidas, que visa ensinar e
incentivar a prática esportiva do Futsal para diversas crianças e
adolescentes, na faixa etária entre 08 e 16 anos, e assim contribuir
na melhoria da saúde e qualidade de vida, além de socializar e
integrar os participantes do projeto com a finalidade de alcançar o
desenvolvimento integral do indivíduo e contribuir na sua formação
para o exercício da cidadania e a prática do lazer.

          O 
  PROJETO



 NOSSOS      
VALORES

Igualdade

União

Amizade

Respeito

Inclusão

Disciplina

Transformação



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 da Cidadania. 

PESSOAS JURÍDICAS: até 1% do imposto de renda anual devido 
(desde que tributadas pelo lucro real).

PESSOAS FÍSICAS: até 6% do imposto de renda anual devido
(declaração na forma completa).

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


V A L O R

  R$ 911.815,89

P E R Í O D O

12 meses

O projeto foi aprovado e publicado no diário oficial da união

no dia 12/11/2019 seção 1 - pág 219
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                         COTAS DE PATROCÍNIO



Este projeto realiza práticas alinhadas    

 com os objetivos da Agenda 2030 da ONU.



Allan Deyvson Soares - Presidente

Fone: 51 99242.9175

E-mail - rbfcanoas@gmail.com


