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APRESENTAÇÃO 

          

A SOCIEDADE ESPORTIVA BALSAS FUTEBOL CLUBE é um clube de futebol profissional 

fundado em 25 de maio de 1999 em Balsas Maranhão, é o único time de profissional do sul 

do Estado do Maranhão e conhecido na mídia nacional como o Vermelhão do sul do 

Maranhão, em alusão ao mercado agrícola do município de Balsas - MA, mais conhecido 

como a capital da lavoura mecanizada pelo grande numero de empresas que fazem da cidade a 

maior produtora de soja do estado. O  Vermelhão do sul do Maranhão manda hoje seus jogos 

no Estádio Cazuza Ribeiro o Cazuzão com capacidade para 1800 torcedores, clube 

considerado o caçula do futebol maranhense e da CBF, Campeão Estadual da serie B no seu 

primeiro de Profissional ano 2012 se mantendo com todo esforço na primeira Divisão em 

2013 e 2014, no ano de 2015 com muita dificuldades financeiras o Clube não conseguiu se 

manter na elite do Futebol Maranhense, nas categorias sub 19, o clube vem fazendo seu papel 

e se mantendo entre os 4 melhores do Estado. 

       
Visando dar continuidade e amplitude ao projeto sociocultural esportivo das divisões 

de base e profissional o Clube, apresenta, nesta proposta, um projeto esportivo de participação 

no Calendário 2019 nas competições estaduais.  

Sendo o Brasil um dos maiores celeiros de jogadores de futebol no mundo, nossa 

cidade faz jus à afirmativa e vem de revelar novos nomes para cenário estadual e nacional.  

 

Desta forma tentamos mostrar a toda sociedade que o futebol, quando bem 

administrado, gera benefícios institucionais, empresariais, sociais e culturais. Sem contar que 

Balsas-MA é uma das cidades mais promissoras do Estado do Maranhão contando com o 

apoio logístico de 14 cidades circo vizinhas abrangendo uma população fixa e transitável.  
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OBJETIVOS  

            Obter recursos financeiros e estruturais para manutenção qualitativa para o projeto 

esportivo da divisão de base e profissional para o Calendário Anual. 

 GERAL  

 Disputar todas competições municipais, regionais, estadual e até nacionais; 

 ESPECIFICOS 

 Buscar parceiros para investir na divisão de base e profissional, tendo como 
retorno, para o seu empreendimento, um maior espaço na mídia local e externa. 

Pois a sua marca estará atrelada a um projeto sociocultural esportivo em 

âmbito Municipal, Estadual e Nacional.  

 Incentivar as Categorias de Bases e Futebol em Geral; 

 Promover a integração entre empresas e Desportistas; 

 Desenvolver um trabalho a âmbito Regional; 

 Revelar, incentivar e negociar atletas para o esporte Nacional. 

PÚBLICO ALVO 

            O projeto tem como público alvo: Empresários de diversas Regiões do Estado, e ou 

qualquer entidade que deseja apoiar o Projeto, empresas que tenham interesse em vincular a 

sua marca ao esporte Balsense e do S.E Balsas Futebol Clube com a potencialidade de nossa 

cidade e região Sul do Estado. 

PARCEIROS NO PROJETO 

          Empresas, Industrias e Poder Publico Municipal e Estadual; 

PRODUTOS DE DIVULGAÇÃO  DA MARCA ATRAVÉS DOS PATROCINADORES 
  

“Aliar sua marca a um Esporte Mundialmente reconhecido e a futuros craques” é uma marca 

forte na Cidade, no Estado e no Brasil.  

Onde sua marca será vista; 

• Camisas e calção de treinos e jogos 

• Coletes e Vestuários de Viagem 

• Bonés e Meiões; 

• Propaganda nas dependências do Clube em local de ampla visibilidade; 

• No estádio Cazuza Ribeiro (placas no gramado, anel superior Inferior e Banner). 

• Comerciais gravados nas emissoras de rádios e tv’s da Cidade, matérias e comentários 

esportivos com Merchandisings das empresas patrocinadoras através dos programas 

esportivos da cidade que apoiam o projeto.  

• Transmissões de todos os jogos da equipe ao vivo e com o apoio das empresas 

patrocinadoras 
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.  

 

FINANCEIRO OU PRODUTOS 

  
Inscrição e Taxas da Federação e CBF 

Custeio integral dos Profissionais envolvidos 

Custeio integral da Alimentação dos atletas de Base e Profissionais; 

Custeio integral dos Equipamentos esportivos:  

Custeio integral dos meios de Transporte; 

Custeio integral do aluguel dos alojamentos e escritório do Clube; 

Custeio de Combustíveis para fins do Clube; 

Custeio de hospedagem para Atletas e Diretores em Eventos de Interesse do Clube;  

 

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 

Diretoria executiva;  

Comissão Técnica – Base e Profissional; 

Treinadores e Supervisores de Futebol; 

       Auxiliares Técnicos; 

       Preparadores Físicos; 

       Treinadores de Goleiro;  

       Médico; 

       Fisioterapeutas; 

       Massagistas,  

       Cozinheiras e Auxiliares de Limpeza  

       Roupeiros e Mordomos 
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PATROCÍNIO 
            O patrocínio pode ser feito integral, cotas ou doações. As formas de patrocínio e valor 

serão de comum acordo entre Patrocinador e Patrocinado.  

 

COTAS: 
 

COTA BRONZE R$ 10.000,00(Dez mil reais) Integral ou divididas em 10 parcelas de R$ 

1.000,00(Um mil Reais) Marca nos Coletes, banners e em transmissões ao vivo em 

Comerciais e Programas parceiros do clube; 

 COTA PRATA R$ 20.000,00(Vinte Mil Reais); Integral ou divididas em 10 parcelas de R$ 

2.000,00(Dois mil Reais) Marca nos Coletes; banners; cartazes e Folders; Marca estampada 

nas dependências do Clube e locais de treinos banners e em transmissões ao vivo em 

Comerciais e Programas parceiros do clube; 

 

e COTA OURO R$ 30.000,00(Trinta mil Reais); Integral ou divididas em 10 parcelas de R$ 

3.000,00( Três Mil Reais) 

 Marca nas camisas, calções, meões, coletes, etc, banners; cartazes e Folders; Marca 

estampada nas dependências do Clube e locais de treinos, em transmissões ao vivo em 

Comerciais e Programas parceiros do clube e em todos eventos na mídia que o Clube estiver 

presente; 

         
 

 

JUSTIFICATIVA 

 
            O FUTEBOL representa um dos negócios mais lucrativos no mundo, movimentando 

grandes cifras de dinheiro através dos eventos esportivos, das negociações com atletas, 

merchandising, venda de produtos, além do consumo agregado com alimentação, bebidas, 

hospedagens e comércio em geral. 

            Segundo o Ministro dos Esportes, a indústria esportiva nacional movimenta cerca de 

R$ 20 bilhões por ano, empregando mais de 300 mil pessoas. 

            Investir no esporte é proporcionar qualidade de vida e bem-estar a todas as pessoas. 

Diretamente aos que praticam modalidades esportivas e indiretamente a todos que se 

beneficiam delas.  

Ainda mais na nossa cidade onde a criminalidade praticada por jovens e adolescentes 

que muitas vezes sem incentivo ou motivação para mudar de vida sem nenhuma atividade 

socioeducativa e esportiva, vive uma vida desocupada e envolvendo-se com coisas mal-

intencionadas se degradando diariamente. Por conta disso o Projeto Balsas Futebol Clube 

venha acrescentar a ressocialização através do futebol e trazer um futuro melhor reduzindo 

todos os riscos praticados por jovens por via de um projeto bem-sucedido; 
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Solicitamos a cordial atenção em nosso projeto, 
             

BALSAS FUTEBOL CLUBE PROFISSIONAL E CATEGORIAS DE BASE 

HISTORICO 2012/2015 

CAMPEÃO DO CAMPEONATO MARANHENSE SEGUNDA DIVISÃO 2012 

6º COLOCADO NO CAMPEONATO MARANHENSE PRIMEIRA DIVISÃO 2013; 

3º COLOCADO N A COPA UNIÃO 2013; 

2º COLOCADO NA COPA MARANHÃO 2013 SUB 19; 

6º COLOCADO NO CAMPEONATO MARANHENSE PRINCIPAL 2014; 

3ºCOLOCADO NO CAMPEONATO MARANHENSE SUB 19 2014; 

8º COLOCADO NO CAMPEONATO MARANHENSE PRINCIPAL 2015, (Com essa 

colocação voltamos para a Segunda Divisão do Campeonato Maranhense 2016) 

3º COLOCADO NO CAMPEONATO MARANHENSE SUB-17, COM  03 

ARTILHEIROS DA COMPETIÇÃO. (CONCORREMOS AO TROFÉU MIRANTE) 
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Dados Específicos  

– Calendário 2019 

11 de Maio - Campeonato SUB-17 (pode concorrer a uma vaga na Copa do Brasil e Copa do 

Nordeste dessa categoria) 

11 de Junho - Campeonato SUB-19 (pode concorrer a uma vaga na Copa do Brasil e Copa 

do Nordeste e Copa São Paulo Jr. dessa categoria) 

14 de Julho -  Campeonato Maranhense Serie B (pode concorrer a uma vaga na Série A do  

Maranhense. dessa categoria) 

Categoria: Esportes » Futebol Masculino, Base e Feminino / Autor do Projeto Claudio 

Roberto Pereira. 

Localização: Balsas –MA(Brasil) 

Data: 20/02/2019 a 20/12/2019. Entre a apresentação do Projeto e o final das atividades. 

Contato:   Equipe de Marketing     

CLÁUDIO ROBERTO  Contatos 99 98274-2902 (Whatsapp) 

JAIR RODRIGUES DE SOUSA - Presidente Contato 98 98452-4789(Whatsapp) 
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PROJETO DE APRESENTAÇÃO 
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