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 O Esporte Clube Caju, fundado em 06 de maio de 2004, na cidade de Nova
Santa Rita (RS), onde tem sua sede, composta de número ilimitado de

sócios, e sem distinção de nacionalidade, raça, sexo e religião, tem por fim
proporcionar divisão de civismo e da cultura física, principalmente o futebol,
podendo ainda, realizar reuniões e divertimentos de caráter social e cultural.

 
 Atualmente o clube conta com uma estrutura que possui vestiários,

arquibancada e um belo gramado que proporciona aos participantes a
possibilidade de executar as atividades com qualidade e tranquilidade. 

 

História



TEM COMO OBJETIVO

Possibilitar o acesso de crianças e adolescentes às práticas
esportivas de maneira sistematizada e continuada,
promovendo a socialização, disciplina, trabalho em equipe,
respeito, solidariedade e a qualidade de vida , bem como
diminuir a evasão escolar, incentivando-os a lutar por um
futuro melhor e fazendo o que eles mais gostam,
proporcionando situações que os motivem a aprender com os
erros. Estes valores, concretizados no jogo, são baseados em
princípios que devem reger a educação de crianças e
adolescentes.

O Projeto



O DESENVOLVIMENTO

As aulas serão desenvolvidas 3 vezes por semana em
turnos alternados, compostas por 3 turmas de 30 alunos
de diferentes idades, totalizando 90 alunos na faixa etária
dos 10 aos 17 anos. As aulas terão duração de duas horas,
com participação e colaboração na aprendizagem dos
princípios básicos do futebol de campo, aprimorando
habilidades essenciais com atividades programadas e
específicas para cada faixa etária. 



Incentivar crianças e adolescentes à mudança
de hábitos para que pratiquem atividades
desportivas visando melhor qualidade de vida;

Desenvolvimento de valores (ética, conduta
esportiva, respeito mútuo, dignidade e
solidariedade e repúdio à violência.);

Valorizar o jogo limpo e aspectos positivos nas
atividades diárias do projeto;

Acompanhar o desenvolvimento físico e técnico
dos beneficiários.

AS PRINCIPAIS
METAS



NOSSO TIME - E.C. CAJU

COMISSÃO TÉCNICADIRETORIA IDEALIZADOR DO
PROJETO

CLÁUDIO PEREIRA
DIRETOR DE FUTEBOL

FABIANO
COORDENADOR

TREINADOR SUB 15

DARTTA
TREINADOR SUB 17

EUCLÉCIO
SCHERER

PRESIDENTE

JAIME
VICE PRESIDENTE

MARCELO
DIRETOR



E.C. CAJU
NA MÍDIA



A LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

Pessoas Físicas: podem destinar até 6% do imposto de renda
anual devido (declaração na forma completa) para o Projeto.

 
Pessoas Jurídicas: podem destinar até 1% do imposto de renda

anual devido (desde que tributadas pelo lucro real) para o
Projeto.

A Le i  Nº  1 1 .438/06 ,  es tabe lece que possa ser  deduz ido do

imposto  de renda dev ido ,  apurado na dec laração de a juste

anual  pe las  pessoas f í s icas  ou em cada per íodo de apuração ,

t r imest ra l  ou  anual ,  pe la  pessoa ju r íd ica t r ibutada com base no

lucro  rea l ,  os  va lores  despendidos  a  t í tu lo  de pat roc ín io  ou

doação ,  no  apo io  d i re to  a  pro je tos  despor t ivos  prev iamente

aprovados pe la  Secretar ia  Espec ia l  do Espor te .



VALOR DO PROJETO

R$ 426.067,66
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CONTRAPARTIDAS Aplicação da logomarca do patrocinador nos
uniformes (camisetas, shorts e coletes);

Aplicação da logomarca do patrocinador nos
materiais de comunicação visual;

Aplicação da logomarca em postagens, nas redes
sociais, com  @ e/ou #;

Promover ações e campanhas sociais em parceria
com a empresa patrocinadora;

Possibilidade de promover ações entre  clientes,
colaboradores e beneficiários;

Entrega periódica de relatório da execução do projeto;

Além destes itens a associação está aberta a
negociações de outras contrapartidas.



CONTATOS

Vinicius da Silva Alves
(51) 3922.0575 |
(51) 98453.4407

VALORIZE PROJETOS
E CONSULTORIA

INSTAGRAM
@esporte_clube_caju_nsr

 

FACEBOOK
/arenacaju

http://www.valorizeprojetos.combr/
https://www.facebook.com/arenacaju
https://www.instagram.com/esporte_clube_caju_nsr/

