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NOSSA HISTÓRIA
 

O projeto foi idealizado em 2016 pelo Promotor de Justiça Luís Augusto Gonçalves Costa e seO projeto foi idealizado em 2016 pelo Promotor de Justiça Luís Augusto Gonçalves Costa e se
tornou realidade através da Associação dos Meninos e Meninas Assistidos-AMMA, que atua desdetornou realidade através da Associação dos Meninos e Meninas Assistidos-AMMA, que atua desde
1969 na Cidade de Vacaria. O intuito é de difundir o tênis em todas as classe sociais, especialmente1969 na Cidade de Vacaria. O intuito é de difundir o tênis em todas as classe sociais, especialmente
para crianças e adolescentes vulneráveis, transmitindo valores para a vida que esse esporte depara crianças e adolescentes vulneráveis, transmitindo valores para a vida que esse esporte de
forma lúdica proporciona e, ainda, possibilitar encontrar atletas que possam representar o paísforma lúdica proporciona e, ainda, possibilitar encontrar atletas que possam representar o país
nesta modalidade.nesta modalidade.  

: Em virtude que este esporte passa de maneira simples diversos valores e condições para a: Em virtude que este esporte passa de maneira simples diversos valores e condições para a
formação dos jovens.formação dos jovens.

O que é transmitido pelo Tênis aos jovens: Ajuda a ser honesto,O que é transmitido pelo Tênis aos jovens: Ajuda a ser honesto,    independente, aprende-se aindependente, aprende-se a
competir, ensina a socializar, trabalha a tomada de decisões rápidas, mantém a distância dascompetir, ensina a socializar, trabalha a tomada de decisões rápidas, mantém a distância das
drogas e bebidas, desenvolve o cérebro e a concentração, desenvolve a autoestima, ajuda nadrogas e bebidas, desenvolve o cérebro e a concentração, desenvolve a autoestima, ajuda na
coordenação e melhora o condicionamento cardiovascular, proporciona o bem estar físico ecoordenação e melhora o condicionamento cardiovascular, proporciona o bem estar físico e
mental, é um esporte para toda a vida.mental, é um esporte para toda a vida.
•Atualmente o projeto é dividido em núcleos (AMMA, Caxias do Sul e Santa Teresa) e subprojetos•Atualmente o projeto é dividido em núcleos (AMMA, Caxias do Sul e Santa Teresa) e subprojetos
(Lapidando Tenistas, Emponderando Tenistas e Lapidando Padelistas).(Lapidando Tenistas, Emponderando Tenistas e Lapidando Padelistas).

POR QUE O TÊNIS?



NOSSOS NÚMEROS

PARTICIPANTES - 700

ATINGINDO INDIRETAMENTE MAIS DE   3000 PESSOAS

3 NÚCLEOS

AULAS: PRÁTICAS E TEÓRICAS SOBRE A HISTÓRIA DO

TÊNIS, INTELIGÊNCIA EMOCIONAL, SUPERAÇÃO E TÁTICAS 



AULAS SEMANAIS

NÚCLEO AMMANÚCLEO AMMANÚCLEO AMMA

Neste núcleo de massificação, com mais de 300
participantes, o projeto funciona com turmas maiores e

aulas semanais, visando apresentar o esporte aos
beneficiários e transmitir os valores, bem como
encontrar crianças para participar do Lapidando

Tenistas - equipe.
 

No núcleo AMMA é proporcionado refeições e
diversas outras atividades durante todos os dias no

contraturno escolar , seguindo as diretrizes do
programa Florescer do Instituto Elisabetha Randon. 

LAPIDANDO CIDADÃOSLAPIDANDO CIDADÃOSLAPIDANDO CIDADÃOS



ATIVIDADES

Aula de Educação Ambiental, Expressão Corporal, Artes eAula de Educação Ambiental, Expressão Corporal, Artes e    atividades extrasatividades extras

PASSEIO CICLÍSTICO
SEMANA DO TRÂNSITO

ATIVIDADES DE LAZER



AULAS SEMANAIS

LAPIDANDO CIDADÃOSLAPIDANDO CIDADÃOSLAPIDANDO CIDADÃOS

•E•Em parceria com o Clube Cruzeiro e com o Instituto Elisabetha Randon,m parceria com o Clube Cruzeiro e com o Instituto Elisabetha Randon,

foi inaugurado em 2020 este novo núcleo para beneficiários do Programafoi inaugurado em 2020 este novo núcleo para beneficiários do Programa

Florescer de Caxias do Sul.Florescer de Caxias do Sul.

•Atualmente 130 crianças jogam tênis semanalmente e no restante do•Atualmente 130 crianças jogam tênis semanalmente e no restante do

contraturno escolar participam das atividades do Florescer.contraturno escolar participam das atividades do Florescer.

•Futuramente a idéia é abrir a possibilidade de um maior aprimoramento•Futuramente a idéia é abrir a possibilidade de um maior aprimoramento

para aqueles que mais se identificaram com o esporte.para aqueles que mais se identificaram com o esporte.

NÚCLEO CAXIAS DO SULNÚCLEO CAXIAS DO SULNÚCLEO CAXIAS DO SUL



•Neste complexo de 05 quadras de tênis cobertas e uma
aberta, é visado um maior desenvolvimento na prática do
tênis, sendo que no mínimo é proporcionado duas
horas/aula por semana de tênis aos participantes.

•São atendidos crianças e adolescentes das mais variadas
classes sociais. A palavra de ordem neste núcleo é a
EQUIDADE,  o “dar mais” a quem precisa para de fato se
igualarem. E, dentro da quadra, os participantes buscam a
interação sem as amarras sociais, e, desta forma, juntos
procuram evoluir como seres humanos.

NÚCLEO SANTA TERESA/VACARIA

LAPIDANDO CIDADÃOS





SUBPROJETO

Atende crianças a partir dos oito anos de idade e,
ao utilizar a ferramenta do esporte, visa a
transformação social, pois, de forma lúdica,
transmite valores e princípios de cidadania, o que
proporciona o crescimento do indivíduo.

Os treinos destes são intensificados para no
mínimo três vezes na semana, seguindo os
níveis de carga horária dos países mais
evoluídos neste esporte.

•Além dos treinos de tênis, é trabalhado a parte
física, mental e emocional, preparando de forma

integral para a competição.
 

LAPIDANDO TENISTASLAPIDANDO TENISTASLAPIDANDO TENISTAS



SUBPROJETO

O subprojeto consiste em formar uma equipe
feminina de jovens jogadoras de 12 a 18 anos,
onde se dará todas as oportunidades de jogar tênis
de forma competitiva, oferecendo formação
interdisciplinar para adquirirem as habilidades
trazidas pelo esporte e aplicáveis a outras áreas da
vida como:foco, disciplina, persistência, trabalho em
equipe, liderança e fortalecimento da autoestima.

Sendo o esporte uma poderosa ferramenta de
transformação social, este projeto proporciona as
atletas a ganhar autoconfiança, autoestima, e
desenvolverem suas habilidades tanto físicas como
de liderança, e, assim, ocuparem um espaço na
sociedade, que por muitos ainda  lhe é negado.

•

 

EMPODERANDO TENISTASEMPODERANDO TENISTASEMPODERANDO TENISTAS    



SUBPROJETO

LAPIDANDO PADELISTASLAPIDANDO PADELISTASLAPIDANDO PADELISTAS

O objetivo é proporcionar outra modalidade
como opção às crianças e adolescentes de
Vacaria, sendo o primeiro Projeto Social na

modalidade Pádel do Brasil.

Atende crianças a partir dos oito anos de
idade e, ao utilizar a ferramenta do esporte,

visa a transformação social, agregando
valores à sociedade, proporcionando

crescimento da formação do indivíduo, pois
estimula, de forma lúdica inclusive, valores

e princípios de cidadania. 



•Crianças com 04 anos participando de projeto social-
esportivo, e desta forma proporciona além de todo o
aspecto social, a possibilidade de ter um grande futuro
dentro do tênis ou de outro esporte.

•Atende a todas crianças independente da classe social,
bem como crianças com deficiência, promovendo assim a
verdadeira igualdade de oportunidades, dando a cada um,
o que precisa, EQUIDADE.
•

•Planejamento e Organização Financeira a longo prazo,
proporcionando segurança as crianças e adolescentes para
terem uma esperança dentro deste esporte e também aos
profissionais que atuam diariamente.
•

•Custo inferior por beneficiário comparado a outros projetos
sociais, cerca de 230 reais por mês.

INOVAÇÕES



PERSPECTIVAS    FUTURAS E
DESAFIOS:

O desafio é seguir mantendo o projeto com a
qualidade e quantidade alcançada com

recursos financeiros que o sustentem e ainda
ampliar onde as necessidades apontarem. 

 
 
 

SONHO: Criar em Vacaria um centro de
treinamento para adolescentes com poucas

condições financeiras, a partir dos 12 anos de
idade, reunindo-as mensalmente, durante 03

dias, a fim de proporcionar o melhor do
treinamento possível para competir a nível

mundial e levar o nome do Brasil, assim como
fez Gustavo Kuerten, o GUGA.



RECURSOS   DE PESSOAL
E    INFRAESTRUTURA

O projeto conta hoje com 20 profissionais

entre professores, monitores, psicólogos,

estagiários, voluntários e demais

colaboradores.

·10 quadras de tênis, sendo 05 cobertas;

·Todos materiais necessários para a

realização das aulas
Com estimativa de despesa aproximada

de 2 milhões para o ano de 2022

•

 

 



FONTES DE FINANCIAMENTO

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 
 

O projeto está aprovado e em fase de
captação via Lei de Incentivo ao

Esporte. Empresas com
contabilidade pelo lucro real podem
destinar 1% do imposto de renda a

ser pago, sem comprometer a
destinação de IR para outras leis de

incentivo, como a rounet.



FONTES DE FINANCIAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

•FUNDO DA CRIANÇA: A entidade está apta a captar também pelo
Fundo da Criança e Adolescente. A Pessoa Física pode doar até
6% do Imposto de Renda devido e a Pessoa Jurídica 1%. A
operação é muito fácil, basta depositar o valor na conta do Fundo
Municipal da Criança e do Adolescente de Vacaria/RS, ou solicitar
um boleto. Maiores informações pelo email 

Maiores informações pelo email florescer.amma@gmail.com

•Após, com o recibo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e Adolescente de Vacaria, há a comprovação fiscal e abatimento
integral no Imposto de Renda, conforme dispõe a lei Federal
8.069/90, no seu artigo 260.

Os recursos do Fundo são estritamente usados para as crianças e
adolescentes em vulnerabilidade social que fazem parte do projeto.



 
O projeto conta já há dois anos com apoio da
Secretaria Estadual de Esporte, através do

Proesporte e via destinação de ICMS das empresas.
Tais recursos servem essencialmente para custear o

Projeto Lapidando Tenistas.

PATROCÍNIO
 

Por fim, há a possibilidade das empresas de ajudar o
projeto através de patrocínio. As cotas variam desde

10 mil reais a 500 mil reais (patrocínio master)
 



CONTRAPARTIDAS

      Para todos os apoios e patrocínios das

Empresas, o projeto oferece contrapartidas

equivalentes e proporcionais, como por

exemplo:

 

•Painéis nas quadras; •Logo nos uniformes

•Publicação em jornal, sites e redes sociais,

•Divulgação nas rádios; •Telões na cidade;

•Material de divulgação do projeto;

Empresas parceiras há 5 anos:



EXEMPLOS DE CONTRAPARTIDAS
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FAIXA DE PATROCINADORES 

FAIXA DE PATROCINADORES 



SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

/LAPIDANDOCIDADAOS

/LAPIDANDOCIDADAOS

WWW.AMMAVACARIA.ORG.BR/


