


} Fundado em 1980 como uma distração de final de semana, já em 1986 
elegeu-se um presidente e em 1990 foi realizado o primeiro campeonato, 
sempre com a finalidade de integrar pais, filhos, alunos e professores do 
colégio Marista Paranaense.

} O campeonato é disputado dentro do colégio Marista Paranaense. A cada 
ano um campeonato é homenageado. Os atletas são jovens alunos recém 
formados jogando ao lado de seus pais e de empresários e executivos, 
todos vinculados ao colégio Marista.

} Participam certa de 216 atletas, distribuídos em 12 equipes com 18 jogadores.

} Campeonato tem duração de 9 meses, distribuídos em dois turnos, quarta-
finais, semifinais e a grande final.

} Jogos acontecem aos sábados e domingos sempre com árbitros 
profissionais da FPF (Federação Paranaense de Futebol) e uma equipe de 
apoio.

} O clube de Pais é composto por um grupo de colaboradores distribuídos em 
varias diretorias e um conselho, organizando e mantendo a disciplina entre 
os atletas, proporcionando um ambiente de convívio familiar.

Nossa história



} 12 times, 18 jogadores disputando 146 jogos durante o ano.

} Cada time recebe 2 jogos de uniforme (calção, meia e camisa) 
representando um time do tema do campeonato.

} O campeonato é disputado em 2 turnos onde jogam todos 
contra todos, classificam 8 times que disputam as quartas-
finais, ficando apenas 4 times para as semifinais e o jogo da 
grande final.

} Todas as partidas são acompanhadas por um diretor de plantão, 
um mesário e a arbitragem profissional da FPF (Federação 
Paranaense de Futebol).

} Não é permitido consumo de bebidas alcoólicas nas 
dependências do Clube de Pais Marista.

Últimos temas:

2017 - Caipirão Paulista
2016 - La Ligue 1
2015 - Major League Soccer
2014 - Copa do Mundo
2013 - Campeonato Carioca
2012 - Champions League
2011 - Copa Nordeste
2010 - Mundial Retrô
2009 - Campeonato Mexicano
2008 - Grandes Esquadrões
2007 - Paranaense Retrô

O Campeonato



} Evento montagem dos times

} Lançamento e desfile do Uniformes

} Torneio Inicio

} Festa Encerramento do 1º Turno

} Lançamento do álbum figurinhas

} Jogos Finais

} Festa Encerramento e premiação

Cronograma das atividades



opções

divulgação





1
Master

2
Frente

3
Costas

4
Mangas

5
Placar



MASTER

Local: Calção dos Uniformes

Composição:

⚽️ Exposição em 216 atletas (12 times)

⚽️ Placa publicidade no campo

⚽️ Back Drop (entrevistas)

⚽️ Site

⚽️ Mídia digitais

⚽️ Envio de e-mail marketing 

⚽️ Exposição de produtos sede do clube

Valor :  R$ 7.500,00
Em 3 parcelas de R$ 2.500,00 

1



FRENTE

Local: Frente do Uniforme

Composição:

⚽️ Placa de publicidade no campo

⚽️ Back Drop (entrevistas)

⚽️ Site

⚽️ Mídia digitais

⚽️ Envio de e-mail marketing 

⚽️ Exposição de produtos sede do clube

Valor :  R$ 4.950,00
Em 3 parcelas de R$ 1.650,00  

2



COSTAS

Local: Costas do Uniforme

Composição:

⚽️ Back Drop (entrevistas)

⚽️ Site

⚽️ Mídia digitais

⚽️ Envio de e-mail marketing 

⚽️ Exposição de produtos sede do clube

Valor :  R$ 3.000,00
Em 3 parcelas de R$ 1.000,00

3



MANGAS

Local: Mangas do uniforme

Composição:

⚽️ Back Drop (entrevistas)

⚽️ Site

⚽️ M’dias digitais

⚽️ Exposição de produtos sede do clube

Valor :  R$ 2.100,00
Em 3 parcelas de R$ 700,00

4



PLACAR

Local: Placar de campo

Composição:

⚽️ Back Drop (entrevistas)

⚽️ Site

⚽️ Mídias digitais

⚽️ Exposição de produtos sede do clube

Valor :  R$ 1.500,00
Em 3 parcelas de R$ 500,00

5



PLACAS EXTRA 
NO CAMPO

Modalidade de exposição complementar ao patrocínio.

Somente válido para o patrocinador que adquiriu uma 
das 5 modalidades.

Valores conforme tabela abaixo

1
Master

+ R$ 500,00 

2
Frente

+ R$ 1.000,00 

3
Costas

+ R$ 1.200,00 

4
Mangas 

+ R$ 1.500,00 

5
Mangas 

+ R$ 1.500,00 



51 2 3 4
Master Frente Costas Mangas Placar

R$ 7.500,00 R$ 4.950,00 R$ 3.000,00 R$ 2.100,00 R$ 1.500,00

Forma de pagamento:  Em 3 parcelas fixas.





Jair Souza (PSN)
Tel. (41) 99938.3608
E-mail: jair@grupopsn.com.br

Marcio Trevisan
Tel. (41) 99983.4343
E-mail: marcio.trevisan@escotta.com

Gustavo Bizinelli
Tel. (41) 98863.0696
E-mail: gustavo.bizinelli@gmail.com


