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O VILA NOVA FUTEBOL CLUBE, entidade privada de prática desportiva, com 

sede na Rua 256, n. º 354, Setor Leste Universitário, Goiânia/GO, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n. º 01.669.316/0001-33, neste ato, representado pelo seu Presidente Executivo, 

Sr. Hugo Jorge Bravo de Carvalho, vem, respeitosamente, apresentar projeções futuras 

estimadas para o fluxo de caixa do Clube, referente aos próximos 03 (três) anos 

(2022,2023 e 2024). 

Vale salientar que os valores estimados, a seguir, são a previsão anual das 

receitas indicadas em tabela, podendo os mesmos serem divergentes pelos fatos que 

podem vir a suceder nos referidos anos, como exemplo, um fatídico descenso à série C 

do Campeonato Brasileiro ou a conquista do acesso a série A da mesma competição. 

Outro ponto de extrema importância é a mudança no Art. 42-A da Lei nº 9.615, de 24 de 

março de 1998, ocasionada pela chamada “Lei do Mandante” (Lei n°14.205/21), que tem, 

como consequência, uma incerteza nos valores futuros das cotas televisivas a serem 

repassadas aos clubes brasileiros, de modo que não há previsão concreta de receita, até 

o momento, pela transmissão dos Campeonatos Goianos a serem disputados nesse 

período e, ainda, a partir de 2024, também não haverá essa previsão para o Campeonato 

Brasileiro. 

 

1) VALORES PROJETADOS PARA 2022: 

COTAS TELEVISIVAS (Valor Líquido) R$ 7.000.000,00 (Sete milhões de reais) 

PATROCÍNIOS  R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos 

reais) 

SÓCIO TORCEDOR R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) 

BILHETERIA R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) 

LOJA OFICIAL DO CLUBE R$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil 

reais) 

OUTRAS RECEITAS R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) 
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TOTAL R$10.550.000,00 (Dez milhões, 

quinhentos e cinquenta mil reais) 

 

 

2) VALORES PROJETADOS PARA 2023: 

COTAS TELEVISIVAS (Valor Líquido) R$ 7.000.000,00 (Sete milhões de reais) 

PATROCÍNIOS  R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos 

reais) 

SÓCIO TORCEDOR R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) 

BILHETERIA R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) 

LOJA OFICIAL DO CLUBE R$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil 

reais) 

OUTRAS RECEITAS R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) 

 

TOTAL R$10.550.000,00 (Dez milhões, 

quinhentos e cinquenta mil reais) 

 

 

3) VALORES PROJETADOS PARA 2024: 

COTAS TELEVISIVAS (Valor Líquido) R$ 7.000.000,00 (Sete milhões de reais) 

PATROCÍNIOS  R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos 

reais) 

SÓCIO TORCEDOR R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) 

BILHETERIA R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) 
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LOJA OFICIAL DO CLUBE R$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil 

reais) 

OUTRAS RECEITAS R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) 

 

TOTAL R$10.550.000,00 (Dez milhões, 

quinhentos e cinquenta mil reais) 

 

 

Goiânia, 14 de dezembro de 2021. 

 

Atenciosamente,  

 

 


