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ABC da Bola com as Meninas
NÚCLEO SUDESTE



O projeto
educacional

100 MENINAS

ATERRO DO FLAMENGO /RJ



O projeto
DESDE 2013
DESENVOLVENDO O FUTEBOL FEMININO

A cada ano buscando melhorar sua estrutura e 

suas atividades.

Buscamos desenvolver e transformar as pessoas,

gerando mais saúde,  mais equilíbrio e

empoderando as mulheres através do esporte.



empoderamento
O projeto tem por missão promover a equidade de gênero 
através do empoderamento de meninas e adolescentes, 
utilizando o esporte como ferramenta de transformação.



objetivos
Melhorar a estrutura para a prática do 

FUTEBOL FEMININO;

Fortalecer o protagonismo das mulheres na 

sociedade;

Desenvolver os valores do esporte através da 

prática esportiva;

Promover a qualidade de vida através do esporte;

Desenvolver atividades esportivas com foco 

em meninas e adolescentes;

Promover o empoderamento feminino na região.



alinhadO com os objetivos da Agenda 2030 da ONU



IDEALIZADORA
“Não é só para aquela menina que consegue chegar em 
Porto Alegre para treinar num grande clube, não é só para
aquela que consegue pagar uma escolinha. O futebol tem de ser
para todo mundo e é isso que fomos buscar nestes projetos sociais. 

E é fantástico!”

Duda Luizelli é um dos grandes nomes do esporte no Brasil: atuou pelo

Inter, Milan, Verona e seleção brasileira. Por isso, tem autoridade para

falar sobre o espaço das mulheres no futebol.



valor do projeto

r$ 462.174,28
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência no 2822-3 

Conta Corrente vinculada no 36256-5

Período de Captação até: 14/10/2023

Publicado dia 20 de outubro de 2023

Recursos humanos

Uniformes

Materiais

Lanches

Divulgação e promoção

Prestação de contas



A Lei de Incentivo ao Esporte – Lei 11.438/2006 é uma Lei Federal que permite que empresas e pessoas físicas invistam parte do que pagariam
de Imposto de Renda em projetos esportivos aprovados pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania.

Podem destinar até 1% do
Imposto de Renda anual
devido (desde que
tributadas pelo lucro real).

Pessoa Jurídica

Podem destinar até 6% do
Imposto de Renda anual
devido (declaração na forma
completa).

Pessoa Física

como ajudar



contrapartidas
Aplicação da marca do patrocinador em 2 Banners 1,0m X 1,30m (no local de execução do projeto).

Aplicação da marca do patrocinador em 2 Faixas de 4,0m X 0,70m (no local de execução do projeto).

Visibilidade do patrocinador nas redes sociais (em publicações,  hashtags e stories).

Aplicação da marca do patrocinador nos uniformes do projeto (Agasalhos, camiseta, bermuda e coletes).
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contrapartidas
Palestras sobre empoderamento feminino e o espaço da mulher no esporte.
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Possibilidade de voluntariado empresarial (ações em grupo - aula, oficina ou palestras, arrecadação de lanches

distribuídos após as atividades ou data comemorativa, arrecadação de material esportivo, por exemplo)

Palestras e/ou workshops sobre sustentabilidade, preservação do meio ambiente, importância da

água e consumo consciente.

Possibilidade de auxiliar em ações de ativação da marca, bem como, outras ações de interesse da empresa

que possam aumentar a visibilidade do patrocínio.



seja um apoiador 
do futebol feminono
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https://www.instagram.com/abcdabolacomasmeninas/
https://linktr.ee/valorizecontatos

