
 O Departamento de Projetos é o responsável por gerenciar os recursos públicos que o 

clube recebe para fomentar as atividades esportivas. É de responsabilidade do setor a 

habilitação, a formalização, a execução e a prestação de contas das parcerias, desenvolvendo o 

trabalho com base nos pilares de ética, transparência e compliance.

DEPARTAMENTO DE PROJETOS

COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES
 Consolidado como a principal entidade de fomento à 

formação de atletas no Brasil – ao lado do Comitê Olímpico do Brasil 

(COB) e do Comitê Paralímpico do Brasil (CPB) –  o Comitê Brasileiro 

de Clubes (CBC) é um dos principais parceiros do Recreio da 

Juventude para a formação de atletas.  

 Desde 2015, o RJ tem convênios assinados com o CBC. Desde 

então, foram aprovados quatro projetos nos editais de chamamento 

de projetos nº 03, 05, 06 e 07. 

 O projeto Juventude Olímpica teve como 

objeto a participação dos atletas em competições 

oficiais das modalidades de judô, voleibol, handebol, 

natação e tênis. No total, foram beneficiados 401 

atletas, que participaram de 126 competições em 2015 

e 2016.   

 Já o projeto Formando a Juventude Olímpica 

desenvolveu a formação dos atletas das modalidades 

de natação e ginástica artística, por meio da aquisição 

de equipamentos esportivos. Neste projeto foram 

beneficiados 489 atletas.

 Em 2018, na fase de prestação de contas, foram 

enviados documentos para o CBC para a análise das 

contas e do cumprimento dos objetivos destes 

projetos. O projeto Formando a Juventude Olímpica – 

Edital 5 foi o primeiro que teve a análise concluída. O 

Comitê aprovou a prestação de contas - técnico e 

financeira -, comprovando o correto uso dos recursos 

públicos pelo Recreio da Juventude.

- Juventude Olímpica – Edital 03 

- Formando a Juventude Olímpica – Edital 05

Projetos encerrados

Projeto: Juventude Olímpica

Convênio nº: 27/2015

Data da assinatura: 27/07/2015

Processo n°: NLPCON 03/2014 015.008

Valor: R$ 561.788,30

Situação: Encerrado (prestação de contas em análise)

Projeto: Formando a Juventude Olímpica

Convênio nº: 36/2015

Data da assinatura: 15/12/2015

Processo n°: NLP CON 05 00015 012

Valor: R$ 1.490.991,64

Situação: Encerrado (prestação de contas aprovada)
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Figura 1  - Disponível em: https://cbclubes.org.br/editais-em-andamento/edital-05-inscricoes-encerradas
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Projetos em execução

    RECREIO DA JUVENTUDE OLÍMPICO - EDITAL 06

 O projeto Recreio da Juventude Olímpico tem como objeto a viabilização de equipes 

técnicas e multidisciplinares, em consonância com o Programa de Formação de Atletas 

Olímpicos e Paralímpicos do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). A parceria possibilita parte da 

remuneração dos profissionais que atuam com a formação de atletas nas modalidades 

olímpicas que têm recursos do projeto.

 A parceria tem vigência até dezembro do próximo ano. 2018 foi o segundo ano de 

execução do projeto. Durante o ano dois foram atendidos 490 atletas das modalidades de 

basquete, ginástica artística, handebol, judô, natação, tênis e voleibol. 18 profissionais, entre 

técnicos, auxiliares técnicos e preparador físico, fizeram parte das atividades. 

 Para garantir a transparência do trabalho e o 

acesso de todas às informações, os processos 

seletivos de contratações dos profissionais do 

projeto são divulgados no site e nos murais do 

Recreio da Juventude. Os profissionais que atuam 

com a formação de atletas devem possuir uma série 

de requisitos mínimos para participar do projeto, 

como a formação de bacharel em Educação Física, 

experiência na formação de atletas da modalidade e 

registro no Conselho Regional de Educação Física 

(CREF). Isso garante a atuação qualificada no 

desenvolvimento do esporte do clube.

 Os resultados informados nos quadros abaixo se referem somente aos atletas das 

categorias previstas no projeto Recreio da Juventude Olímpico. 
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RESULTADOS INDIVIDUAIS

PRINCIPAIS RESULTADOS COLETIVOS



 No fim de 2018, com o objetivo de mensurar a qualidade das atividades do projeto, foi 

realizada uma pesquisa de satisfação com os atletas beneficiados. Os resultados indicaram que 

mais de 98% dos entrevistados estão satisfeitos com a qualidade das atividades esportivas do 

projeto e entendem que o Recreio da Juventude Olímpico é importante para o 

desenvolvimento do esporte no clube.

SATISFEITO SATISFEITO
INSATISFEITO INSATISFEITO
N/A N/A

98,8% 98,8%

0,8% 0,8%0,4% 0,4%

Quanto a qualidade das atividades 

esportivas realizadas no Projeto, 

você se considera?

Na sua opinião, o projeto é importante para 

o desenvolvimento dos esportes no clube?

Termo de colaboração nº: 79/2016

Data da assinatura: 16/12/2016

Valor: R$ 1.329.372,96

Valor liberado:

R$ 333.996,00 (1ª parcela do 1º ciclo)

R$ 165.896,16 (1ª parcela do 2º ciclo)

R$ 49.092,13 (2ª parcela do 2º ciclo)

R$ 165.896,16 (1ª parcela do 3º ciclo)

R$ 444.994,00 (parcela única do 4º ciclo)

Situação: Em execução

Objeto: Viabilização de equipes técnicas e equipe multidisciplinar, em consonância com o 

Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paralímpicos da CBC.
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CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES (EDITAL 07)

 Os Campeonatos Brasileiros Interclubes (CBIs) são competições organizadas pelas 

confederações das modalidades olímpicas. O Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) apoia os clubes 

integrados nessas competições, por meio da aquisição de passagens aéreas e hospedagens 

para os atletas e comissão técnica.

 O Recreio da Juventude, por ser um clube filiado ao CBC, recebe estes benefícios. Em 

2018, atletas do RJ participaram de 14 competições interclubes, das modalidades de judô, 

natação, tênis e voleibol.  No total, 110 atletas e 21 técnicos foram beneficiados. 

 Confira abaixo a relação de CBIs que o Recreio da Juventude participou em 2018:

MODALIDADE CAMPEONATO LOCAL

JUDÔ

TÊNIS

TÊNIS

TÊNIS

NATAÇÃO

NATAÇÃO

JUDÔ

Campeonato Brasileiro Interclubes de Judô - Meeting Nacional 

Sub-18 e Sub-21
Clube Paineiras do Morumby – SP

Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis - Belo Horizonte Minas Tênis Clube – MG

Campeonato Brasileiro Interclubes de Judô - Taça Brasil Sub-21 Minas Tênis Clube – MG

Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis - Copa Mampituba Sociedade Recreativa Mampituba – SC 

Campeonato Brasileiro Interclubes de Natação Infantil de Inverno - 

Troféu Ruben Dinard
Clube Internacional de Regatas – SP

Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis - Copa Clube Esperia Clube Esperia – SP

Campeonato Brasileiro Interclubes de Natação Juvenil de Inverno - 

Troféu Arthur Sampaio Carepa
Botafogo de Futebol e Regatas – RJ
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 Os CBIs são uma ação entre CBC, confederações e clubes. O Recreio da Juventude 

também sedia esses torneios. Contudo, devido à MP 841/18 que retirou recursos dos esportes de 

base, não foi realizada a etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis/Copa Recreio da 

Juventude, prevista para outubro de 2018. A competição deve ser realizada em setembro de 

2019, reunindo atletas de todo o país. 

     MEDIDA PROVISÓRIA Nº 841/2018

 Em 2018, a comunidade esportiva foi surpreendida pela edição da Medida Provisória nº 841/2018. 

Ao tratar sobre a política de segurança pública, a MP redistribuiu os recursos arrecadados na Loteria 

Federal, retirando importantes verbas do esporte de base, o principal foco da atuação esportiva do 

Recreio da Juventude.

 Em apoio ao CBC e de forma conjunta com outros clubes, o RJ assinou uma Nota de Repúdio, 

publicada nos principais órgãos de imprensa do país e no seu site. O clube também participou da 

campanha “Luto Pelo Esporte”, espalhando faixas nos pontos esportivos das sedes, de forma a manifestar 

o apoio ao CBC que naquele momento estava com 100% dos seus recursos cortados.

 A grande mobilização da comunidade esportiva resultou na edição da Medida Provisória nº 846/18 

que retificou a MP 841/18 e reestabeleceu o fluxo de recursos destinados à formação de atletas em âmbito 

nacional. O Recreio da Juventude participou, juntamente com entidades do Sistema Nacional do 

Desporto, da cerimônia de assinatura da MP 846/18, realizada no Palácio do Planalto no dia 31 de julho de 

2018.

NATAÇÃO

NATAÇÃO

JUDÔ

JUDÔ

TÊNIS

VOLEIBOL

VOLEIBOL

Campeonato Brasileiro Interclubes de Natação Júnior de Inverno -

Troféu Dr. Tancredo Neves
Santa Mônica Clube de Campo – PR 

Campeonato Brasileiro Interclubes de Maratonas Aquáticas - 

Travessia da Baía de Todos os Santos
Yacht Clube da Bahia – BA

Campeonato Brasileiro Interclubes de Judô - Seletiva Nacional Sub-18 Sogipa – RS

Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis - Copa Clube Curitibano Clube Curitibano – PR

Campeonato Brasileiro Interclubes de Voleibol - Feminino Sub-16 Mackenzie Esporte Clube – MG 

Campeonato Brasileiro Interclubes de Judô - Seletiva Nacional Sub-21 Sociedade Morgenau – PR 

Campeonato Brasileiro Interclubes de Voleibol - Feminino Sub-18 Olympico Club – MG 
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FINANCIAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
DO ESPORTE E LAZER - FIESPORTE

 O Financiamento Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer de Caxias do Sul 

(Fiesporte), regido pela Lei nº 7.696, de 19 de novembro de 2013, é destinado ao apoio financeiro 

de programas e projetos de caráter de esporte e lazer que se enquadrem nas diretrizes e 

prioridades do Plano de Desenvolvimento e Popularização do Esporte e Lazer de Caxias do Sul, 

a ser elaborado pela Secretaria Municipal do Esporte e Lazer – SMEL, discutido pela 

comunidade esportiva e regulamentado via Decreto do Poder Executivo.

 O esporte e o lazer contribuem de forma efetiva para a qualidade de vida, facilitando a 

inclusão social, diminuindo desigualdades e auxiliando na proteção e valorização da criança, do 

adolescente, de adultos e idosos. O Fiesporte tem a finalidade de prestar apoio financeiro para a 

implementação e/ou ampliação de programas e projetos que fomentem e estimulem o 

desenvolvimento de atividades esportivas e de lazer no município, em consonância com o 

objetivo de tornar Caxias do Sul um Pólo Nacional de Esporte e de Lazer.

 No início de 2018 o Recreio da Juventude aprovou junto ao FIESPORTE o Projeto Voleibol 

Recreio da Juventude/Prefeitura de Caxias do Sul, cujo objeto foi a participação de atletas e 

comissão técnica em campeonatos da temporada 2018. O valor total aprovado foi de R$ 

53.544,80, o qual possibilitou os custeios das despesas de transporte, inscrições e hospedagem 

das equipes mirim, infantil e infantojuvenil em campeonatos oficiais. Ao todo foram 

beneficiados 52 atletas em nove competições e/ou fases.

 C o m o  c o n t r a p a r t i d a ,  o 

Departamento de Voleibol do Recreio da 

Juventude promoveu a campanha “Doar 

Faz Bem” que arrecadou 300kg de 

alimentos e 300 brinquedos doados para 

a Associação Criança Feliz (ACF). A ACF  

a t e n d e  c e n t e n a s  d e  c r i a n ç a s , 

adolescentes e suas famílias, residentes 

no bairro Fátima Baixo e outros 11 bairros 

da Região Norte de Caxias do Sul/RS. 
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Campanha Doar Faz Bem



 No fim de 2018, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Caxias do Sul lançou novo 

edital do FIESPORTE. O Recreio da Juventude aprovou o segundo ano do projeto Voleibol 

Recreio da Juventude/Prefeitura de Caxias do Sul, no valor de R$ 55.890,00. O projeto está sendo 

executado em 2019. Ele objetiva a participação das atletas e da comissão técnica das categorias 

mirim, infantil e infantojuvenil em dois grandes eventos de base: a Taça Paraná de Voleibol e o 

Festival Internacional de Estrela.

Projeto: Voleibol Recreio da Juventude/ Prefeitura de Caxias do Sul (Ano 2)

Contrato nº: 2019/640

Valor: R$ 55.890,00

Situação: Execução

Objeto: Participação das atletas e comissão técnica da equipe de voleibol do Recreio da 

Juventude em campeonatos, durante a temporada 2019.

Projeto: Voleibol Recreio da Juventude/ Prefeitura de Caxias do Sul

Contrato nº: 2018/502

Valor: R$ 53.544,80

Situação: Prestação de contas aprovada

Objeto: Participação das atletas e comissão técnica da equipe de voleibol do Recreio da 

Juventude em campeonatos, durante a temporada 2018.
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LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
 A Lei de Incentivo ao Esporte – Lei 11.438/2006 – permite que 

empresas e pessoas físicas invistam parte do que pagariam de 

Imposto de Renda em projetos esportivos, aprovados pela 

Secretaria Especial do Esporte - Ministério da Cidadania.

 Em 2018, o Recreio da Juventude aprovou o primeiro projeto 

com base nesta lei, à época, no âmbito do Ministério do Esporte, 

atual Ministério da Cidadania. O projeto Braçada Olímpica tem 

como objetivo viabilizar a participação de atletas da modalidade 

olímpica de natação em campeonatos oficiais da categoria mirim 

e petiz. Totalizando R$ 118.986,74, o Braçada Olímpica irá saldar 

despesas com taxas de inscrições, transporte terrestre, 

hospedagem, uniformização, taxa de anuidade e taxa de 

renovação de atleta na Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos 

(FGDA). No total, serão nove competições e, pelo menos, 42 atletas 

com idades entre 9 e 12 anos beneficiados. 

Projeto: Braçada Olímpica

Nº SLIE: 1814748-83

Nº do Processo: 58000.011341/2018-28

Manifestação Esportiva: Rendimento

Nº de Atletas Beneficiados: 42

Valor Total do Projeto: R$ 118.986,74

Situação: Em captação

Investir em projetos esportivos traz benefícios 

para as empresas

 Apoiar projetos esportivos aprovados na Lei de 

Incentivo ao Esporte é uma excelente oportunidade 

para que as empresas valorizem a sua imagem 

institucional e reconheçam a formação de atletas 

realizada pelo Recreio da Juventude.

 Empresas sob o regime de tributação de lucro 

real podem deduzir até 1% do Imposto de Renda 

devido nos projetos esportivos do clube.

 - Patrocínio: exposição da marca da empresa no 

projeto do qual está deduzindo o imposto;

 - Doação: apoio ao projeto sem a contrapartida 

de publicidade da marca.

 Pessoas Físicas também podem incentivar as 

ações esportivas do RJ com até 6% do valor devido do 

Imposto de Renda.
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   PASSO A PASSO DE COMO INCENTIVAR ESTE PROJETO

Passo 1  -  Entre  em contato com o Depar tamento de Projetos  pelo  e-mai l 

maicon.marcolin@recreiodajuventude.com.br ou pelo telefone (54) 3028 3555, informando que 

deseja incentivar o Projeto Braçada Olímpica.

Passo 2 – Realize o depósito do imposto devido diretamente na conta bloqueada informada 

pelo clube. Para Pessoas Jurídicas o depósito é de até 1% do IR devido e para Pessoas Físicas até 

6%. O clube emitirá um recibo do valor depositado.

Passo 3 - Pronto! O Ministério da Cidadania – Secretaria Especial do Esporte encaminha o recibo 

à Receita Federal, que abate o valor repassado do Imposto de Renda da empresa ou pessoa 

física.

CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DO 

ESPORTE

 No dia 23 de julho de 2018 o 

Recreio da Juventude recebeu a 

certificação do então Ministério do 

Esporte atestando a conformidade 

com a por tar ia  224 de 2014 .  A 

certificação garante que o estatuto do 

clube está atualizado e cumpre com os 

requisitos dos artigos 18 e 18-A da Lei nº 

9.615/1998. A certificação serve para 

que as entidades do Sistema Nacional 

do Desporto (SND), do qual os clubes 

fazem parte,  recebam recursos 

públicos e gozem de isenção do IRPJ e 

da CSLL. A Lei nº 9.615/1998, em seus 

a r t i g o s  1 8  e  1 8 -A ,  ve r s a  s o b re 

exigências a serem cumpridas por 

essas entidades.

       TRANSPARÊNCIA

 Prezando pela transparência quanto à aplicação dos recursos públicos o 

Recreio da Juventude disponibiliza em seu site todas as informações referentes aos 

p r o j e t o s .  A s  i n f o r m a ç õ e s  p o d e m  s e r  a c e s s a d a s  p e l o  e n d e r e ç o 

www.recreiodajuventude.com.br/o-clube/projetos ou pelo QR Code ao lado.
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LEVE  

 

SEU 

NA MAÇLA
CLUBE

O Convênio Interclubes permite aos associados frequentarem 
as dependências dos demais conveniados, participando das 
atividades nas condições oferecidas a seus próprios sócios. 

24 CLUBES ASSOCIADOS EM TODO O BRASIL
Alphaville Tênis/SP, Álvares Cabral/ES, Assembléia Paraense/PA, Avenida Tênis  Clube/RS,

 Dom Pedro II/MG, Dores/RS, Grêmio Náutico União/RS, Iate Clube/DF, Jockey Club/MG, Mackenzie/MG, Mampituba/SC, Minas Tênis/MG, 
Pic/MG, Recreio da Juventude/RS, Santa Mônica/PR, Sogipa/RS, Thalia/PR, Tijuca/RJ

Mais informações no site www.cbc-clubes.com.br/site/convenio_interclubes

COMO SOLICITAR?

QUEM PODE SOLICITAR?

PERÍODO VÁLIDO:

RESPONSABILIDADE DO VISITANTE:

Solicite sua carta de apresentação junto a Secretaria principal ou pelo SAA, junto administração, pelo e-mail saa@recreiodajuventude.com.br ou 
pelo fone (54) 3028.3555 / Ramal 3506, caso o associado já esteja em trânsito, poderá solicitar a carta via e-mail. 

A carta de apresentação é válida para o titular e seus dependentes cadastrados.

30 dias por ano, cumulativos.

Ÿ O associado visitante deverá submeter-se aos regulamentos do Clube de destino;
Ÿ O associado é responsável por si e por seus dependentes por qualquer infração disciplinar ou prejuízo causado.



Salão Verde
360 pessoas

Salão do Lago
130 pessoas

Lo�
180 pessoas

Salão Social
380 pessoas

Consulte valores e datas com nossos agentes de locações e torne o seu grande dia, um evento memorável!





(54) 3028.3555


