
Secretaria de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo, APREL –
Associação Paulista de Recreação, Esporte e Lazer e Ricardo Maia 
Produções convidam sua empresa para participar de um grande projeto 
esportivo 

FUTEBOL DE RUA – FUTEBOL FREE STYLE – GRAFITE – CULTURA URBANA
E MUITO MAIS



“Futebol DNA” será um projeto esportivo pioneiro no Brasil que irá
formar crianças e jovens em duas modalidades de futebol que mais
atraem adeptos no mundo:
FUTEBOL FREE STYLE e FUTEBOL DE RUA

As competições irão mobilizar a Cidade de SãoPaulo.

Nas duas modalidades, os participantes irão mostrar suas habilidades,
controle, equilíbrio e muita criatividade.

Sendo praticado em mais de 70 países, o FUTEBOL FREE STYLE 
consiste  em fazer acrobacias com a bola, usando diferentes partesdo 
corpo: a cabeça,  pé, coxa, costas, calcanhar, sola, ombros, entre
outras.

Já no FUTEBOL DE RUA, os participantes têm quer ter um bom 
preparo físico e entrosamento, pois o nível de dificuldade exigida
nas jogadas mais audaciosas é muito alto. Nessa categoria serão 
jogos de 3 contra 3, onde dribles e manobras avançadas contam 
pontos, além do gol. 

Iremos unir a Cultura Urbana e o Futebol, criando um projeto que 
vai  despertar em milhares de jovens, dos dois sexos, uma nova 
forma de se  expressar.







. As competições eliminatórias acontecerão em CEU’s da cidade. A
grande final acontecerá em um espaço nobre.

. Em cada local vamos oferecer também infra-estrutura de apoio com
food trucks, ambulância, loja de materiais esportivos, etc.

. Todo o projeto contará com grande apoio em visibilidade nas redes
sociais (Instagram, Facebook, You Tube, etc).

. Serão realizados workshops gratuitos em cada região.

. O atleta Dida Freestyle será um dos embaixadores do projeto. Ele é
o criador do canal Footz (Futebol de Rua), bicampeão sulamericano
de futebol de rua e possui mais de 1 milhão de inscritos no seu canal.

. Serão quase 50 times participando das competições.

. O projeto Futebol DNA já conta com o patrocínio da ENEL e apoio da
Secretaria de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo.



Dida freestyle ( footz )

• Criador do canal footz ( futebol de 
RUA)

• Canal tem 1 milhão de inscritos
• Bi campeão sul americano de 

futebol de rua 
• 60 mil seguidores no instagram

pessoal

@didafreestyle

https://www.instagram.com/didafreestyle/?hl=pt-br


Ricardo Maia
(11) 2667-9428, 9 9206-4038

Ric.maia@terra.com.br 
www.ricardomaiaproducoes.com.br
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