
           
 

 
 

 
COMO A SUA EMPRESA E VOCÊ PODEM SE ENGAJAR 
 
NECESSIDADES DO PROJETO 
 

a) Habilitação às Leis de Incentivo; 
b) Filiação da Escolinha à Federação Baiana de Atletismo; 
c) Necessidades para a manutenção mensal e perpetuação da EAF: 

 
Lanche diário no treino/ criança  
Uniforme 
Agasalho 
Tênis 
Material para treino 
Livros 
Auxílio viagem (transporte c/ motorista, hospedagem e alimentação) 
Plano de Saúde 
Treinadores específicos 
Manutenção e segurança da sede da Escolinha 
Verba mensal para pagamento de contas de consumo e alimentação para os 
alunos, ajuda de custo para viagens, treinos e outros. 

 
FORMAS DE APOIO 
 

A) PADRINHO/ MADRINHA DE UM ATLETA (PARA PESSOA FÍSICA) 
 
O QUE É: ter a alegria e a satisfação de participar de um projeto incrível e apoiar 
um jovem atleta, contribuindo para a transformação da vida de uma criança ou 
adolescente de baixa renda por meio do esporte. 
 
TEM QUE FAZER O QUÊ: torcer, acompanhar, se emocionar e depositar, 
mensalmente, um apoio financeiro para custear as despesas básicas do seu/ sua 
afilhado (a) durante 12 meses (1 ano). 

 
QUANTO CUSTA: R$ 100,00 (cem reais) mensais.  
 
COMO VOCÊ PODE SER UM (A) PADRINHO/ MADRINHA: muito simples! Basta 
enviar um e-mail para velibrasil@velirh.com.br , falar sobre o seu interesse e 
possibilidades de ajudar e entraremos em contato com você.  
 
A SUA CONTRA-PARTIDA É:  
 Muita alegria, muita emoção e muito orgulho de fazer parte do projeto e ajudar a 

transformar uma vida; 
 Divulgação do nome na “Lista de Padrinhos e Madrinhas”do projeto no site da 

VÉLI Soluções em RH/ página do projeto; 
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 Receber o calendário de provas, notícias e fotos da Escolinha e do (a) atleta 
apoiado. 
 
Observação: Se você deseja participar com outra quantia, entre em contato com 
a gente. velibrasil@velirh.com.br  
 

B) PADRINHO/ MADRINHA DE UM ATLETA (PARA PESSOA JURÍDICA) 
 
O QUE É: ter a alegria e a satisfação de participar de um projeto incrível e apoiar um 
jovem atleta, contribuindo para a transformação da vida de uma criança ou 
adolescente de baixa renda por meio do esporte. 
 
TEM QUE FAZER O QUÊ: torcer, acompanhar, se emocionar e depositar, 
mensalmente, um apoio financeiro para custear as despesas básicas do seu/ sua 
afilhado (a) durante 12 meses (1 ano). 
 
QUANTO CUSTA: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por mês.  
 
COMO VOCÊ PODE SER UM (A) PADRINHO/ MADRINHA: muito simples! Basta 
enviar um e-mail para velibrasil@velirh.com.br,  falar sobre o seu interesse e 
possibilidades de ajudar e entraremos em contato com você.  
 
A SUA CONTRA-PARTIDA É:  
 Muita alegria, muita emoção e muito orgulho de fazer parte do projeto e 

transformar uma vida; 
 Nome/ logomarca da empresa divulgado no site da VÉLI Soluções em RH/ 

página do projeto; 
 Receber calendário de provas, notícias e fotos da Escolinha e dos (as) atletas 

apoiados (as). 
 
Observação: Se a sua empresa deseja participar com outra quantia, entre em 
contato com a gente. velibrasil@velirh.com.br  
 
 

C) PATROCINADOR DO PROJETO 
 

TIPO/ 
COTAS 

VALOR 
MENSAL 

CONTRA-PARTIDA 

Ouro 
02 cotas 
disponíveis 

R$ 5.000,00  * Muita alegria, muita emoção e muito orgulho de fazer 
parte do projeto e transformar uma vida; 

 * Nome/ logomarca da PJ ou PF no painel de 
Patrocinadores fixado na Escolinha de Atletismo; 

 * Divulgação do nome/ logomarca da PJ ou PF no site da 
VÉLI Soluções em RH/ página do projeto; 

 * Receber calendário de provas, notícias e fotos da 
Escolinha e do (a) atleta apoiado; 

 * 10% de desconto em qualquer serviço do portfólio de 
soluções VÉLI; 

 * Nome/ logo nos uniformes de treino de até 15 atletas; 
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 01 palestra do Professor Ferreirinha. 
Prata 
04 cotas 
disponíveis 

R$ 2.500,00  * Muita alegria, muita emoção e muito orgulho de fazer 
parte do projeto e transformar uma vida; 

 * Nome/ logomarca da PJ ou PF no painel de 
Patrocinadores fixado na Escolinha de Atletismo; 

 * Divulgação do nome/ logomarca da PJ ou PF no site da 
VÉLI Soluções em RH; 

 * Receber calendário de provas, notícias e fotos da 
Escolinha e do (a) atleta apoiado; 

 * 05% de desconto em qualquer serviço do portfólio de 
soluções VÉLI. 

Bronze 
15 cotas 
disponíveis 

R$ 1.000,00  * Muita alegria, muita emoção e muito orgulho de fazer 
parte do projeto e transformar uma vida; 

 * Nome/ logomarca da PJ ou PF no painel de 
Patrocinadores fixado na Escolinha de Atletismo; 

 * Divulgação do nome/ logomarca da PJ ou PF no site da 
VÉLI Soluções em RH; 

 * Receber calendário de provas, notícias e fotos da 
Escolinha e do (a) atleta apoiado; 
 

 
 

CONTATOS 
 

Margot Azevedo  
margot.azevedo@velirh.com.br 

Diretora da VÉLI Bahia - 71 3341 3629 

Mauro Garcia   
mauro@velirh.com.br 

Diretor da VÉLI Brasília – 61 3251 0101 

 
Lizete Araújo   

lizetearaujo@velirh.com.br 
Diretora da VÉLI Minas Gerais   

31 3296 8266 

Flávia Kurth 
 flavia.kurth@velirh.com.br  

Diretora da VÉLI Santa Catarina  
47 3041 0041 
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