
A Socredade Esoortiva Recreativa e curturar, fundada ern _, inscrita no cNpJ
$:fJjiXtoool/§1 sua r*Jã'ri["-se na rua cairu, 7e, Rincão do cascaÍho,

com suas prrncipais competên'as como as demais escorinhas, tem que:

' Jo:il:H:'"er um trabalho social com crianças de 7 a 1lanos através
t Q Desempenhar um trabarho sociar, ressociarizar críanças com arta

;:n:JXrj S;,c,:.:3:ar, 
tirando as mesmas da rua e práticar esporre

' 3' Fazer acompanhamento familiar e escolar. flscalizando frequência, eCompOrtamentO gm Sala dg aUla. 
Ír§wrrr'cllruu Ítequen

Assim sendo, a sociedade Esportiva Recreativa e curturar vasco da Gama,vem cumorir com :_:r, missão esportivâ r *Ju"""ãnã oentro das orientaçôesque vem sendo repassadas ao tonsã oo tempo. 
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Projeto 01

AçÕes:

1 Trernamentos semanars, com instrutor qualificado, Terças e Quintas
no tui'no da manhã das 09.00 às 11:00 e no turno da tarde das 15.00 as
17 00 na sede Ca entidade;
2.Apresentações nos eventos da entidade bem como os demais
campeonatos quando convidados, a exempío nas escolas e eventos do
calerrdáno municlpal e.

3 Paíicrpação dos seus rntegrantes e seus familiares em atividades
oaralelas de palestras, campeonatos entre outras entidades e
assocrações na região afim de ampliarem suas vivências ê sÊus
reiacionamentos com as crianças.
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âlfetas

I lormqr equipes prârnirim, mirirn e juvenil;2' Participar de no mínimo 3 camponats§ aa r*nga da ano;3. obter na mínirno 80yo de tequencra ;;;;ã& n*s treinos.

lndicadores para aferição do cumprimenta das n*etÊs:

1_ Lista de presença;
2. Registros Fotográficos, registro dos meios d* c*municações, redessócias_

Cronograma de Execução dos projetos:

De Janerrc a Dezembro de 2018

Cronograma de Solicitação de Desembolso dos Recursos públicos:

De Janeíro à Dezembro de Z01g

Os demais valores necessários
proletos se,-âo providos através de
Recreativa e Cultural Vasco Aa Camà.

para implantação e manuten$o dos
promcçÕes da Sociedade Esportiva

DescriÇão de rtens para Apricação dos Recursos púbricos:

a

a
ajuda de custo para instrutor, preparador físico e auxiriar de arbitragem;despesas com transportes e deslocamentos dos atletas em eventos forae dentro de nossa cidade,
aquisição de fardamentos, boras, cone§, apito. kit de medicamentos,chuteiras e coletes;
gênercs alimentícios quando do desrocamento para câmpeonatos.
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Responsáver récnica pera prans de T*barho e prajetos

Norne: Carlos Antôniç da Silva

Formaao: Treinador de Futebol profissional

Erderep: Rua Çurumim, 315, Rincão da tascarho, portáo * R§

RG: 6044321294

Presidefite da Enüdade e Resporsável l*gal atuatr

Nsm§: tarlas Antônio da Silva

Formação: Treinador de Futebol prçfiesionaÍ

Endereço: Rua curumim, 31s, Rincãc da cssffitho, F*rtâa - R§

RG: 6044321294

GPF: 531.703.26011S
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