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O Ricanato F. C. faz parte do Grupo Ricanato, que está 
estabelecido em Palmas desde a sua fundação em 1991. Suas 
empresas trabalham na área de loteamentos, imóveis e 
construção civil e todos os seus investimentos são localizados 
na Região Sul da Capital. 

Durante esses anos o Grupo contribuiu com o 
desenvolvimento dessa parte da cidade aonde lançou mais de 
3.000 lotes em seus loteamentos, doou a área para a 
implantação do Distrito Industrial de Taquaralto, para a 
implantação do Ceasa e ainda a área aonde está instalado o 
Cemitério São Miguel.

Com o futebol o comprometimento com a Região Sul não 
seria diferente, por esse motivo, o Ricanato FC é um clube 
empresa e a diretoria trata tudo de forma muito profissional. 

Prova disso é o investimento feito na construção do Centro de 
Treinamento Manuel Carlos Carreira.

O projeto teve inicio em 2012 com a proposta do Grupo 
Ricanato de trabalhar com categorias de base, valorizando jovens 
da Região Sul da capital.

Logo no primeiro ano, conquistou o vice-campeonato do 
Torneio Interestadual sub17. No mesmo ano foi campeão 
estadual sub19 que garantia vaga para disputar a Taça São Paulo 
de Futebol Júnior. Foi o primeiro clube tocantinense a disputar a 
Taça BH. Em 2014 se profissionalizou e disputou a segunda 
divisão do Campeonato Tocantinense de Futebol.

O projeto para 2015 é fortalecer o trabalho com os jovens 
atletas, conquistar títulos nas categorias de base e garantir vaga 
na elite do futebol tocantinense na próxima temporada.

www.ricanatofc .com.br



 O futebol é algo tão natural para nós, 

brasileiros, que soa até estranho 

pensar em um mundo sem esse 

esporte. Imagina viver em um lugar 

aonde não fosse possível assistir 

aquela partida memorável, quando 

seu time estava sendo desclassificado, 

mas conseguiu a virada no ultimo 

lance contra seu maior rival. Quando 

um gol desses acontece, raças, credos 

e classes sociais deixam de ser 

barreiras e todos se unem nesta 

energia contagiante. O Ricanato 

Futebol Clube nasceu deste 

sentimento. Somos um clube de 

futebol que valoriza e respeita as 

tradições do esporte, mas mantém o 

olhar para o futuro, com 

profissionalismo e planejamento. 

Muito prazer, somos o time da Região 

Sul de Palmas e nós amamos jogar 

#SOMOSFUTEBOL
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Cadastre sua empresa
através do Formulário

‘Seja um Parceiro’

PASSO A PASSO:

Aguarde o nosso breve
retorno. Estaremos em

análise e aprovação

Receba informações no
e-mail de como acessar
seu painel para validação

de sócios

Pronto! Sua empresa já
pode conceder descontos
e vantagens ao torcedor

Alcance aos
consumidores de

alto potencial

Sua marca em todos os
clubes da rede e no 
Portal Torcedor de

Vantagens

Sócio Torcedor como
cliente independente
do clube que esteja

associado no
Brasil

Custo absolutament
ZERO

Um dos maiores patrimônios que 
estamos adquirindo ao longo de nosso 
trabalho é o excelente relacionamento com o 
sócio-torcedor. Exclusivamente por este 
motivo, temos o desafio de criar uma rede de 
descontos cada vez mais vantajosa e que 
traga benefícios reais.

Temos buscado as maiores e melhores 

referências do mercado para mantermos o 
compromisso de oferecer e privilegiar a 
qualidade do atendimento, já que contar com 
uma rede de vantagens com um altíssimo 
p a d r ã o  d e  q u a l i d a d e  f a c i l i t a r á  e 
incrementará nosso relacionamento com o 
sócio-torcedor, gerando benefícios ao clube.

Empresário,faça parte desta história
www.ricanatofc .com.br

www.ricanatofc.com.br

No site do Ricanato FC temos nossa loja online aonde você 
encontra os produtos oficiais de nosso clube.

Além do site você também poderá comprar na secretaria da 
EEF, na lanchonete da Arena Ricanato 7S ou em uma de nossas lojas 
parceiras. Acesse já o site www.ricanatofc.com.br e garanta seu 
produto para poder torcer pelo seu time do coração.

Loja Online

Palmas flex
COMUNICAÇÃO    V ISUAL

GRUPO

Compre Online

Parceiros Confirmados Esses são os parceiros confirmados até o momento para 2015. Sua marca também cabe aqui:
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O respeito ao torcedor é 
outro pilar na estrutura 
do Ricanato Futebol 
Clube. Por esse motivo 
a diretoria criou o 
p r o g r a m a   N o b r e 
Torcedor, que oferece 
vantagens exclusivas 

Juntos somos mais fortes

Seja Sócio Torcedor

NOBRENOBRENOBRENOBRENOBRENOBRE
TORCEDORTORCEDORTORCEDOR

Quem tem o cartão Nobre Torcedor além de 
entrar de graça nos jogos com mando de campo 
do Ricanato FC, tem descontos e vantagens nos 
produtos e serviços do clube além de Imobiliária, 
Academia,  Art igos Esport ivos,  Clinica 
Hospitalar, Materiais de Construção, Agência de 
Viagem,  Car tó r io ,  Curso  de  L ínguas , 
Comunicação Visual, Acessórios para Celular, 
Chopperia, Comida Japonesa, Restaurante e 
muito mais está vindo por ai!!

Acesse o site www.ricanatofc.com.br e clique no ícone
No menu principal clique em Escolha Seu Plano.

NOBRENOBRENOBRENOBRENOBRENOBRE
TORCEDORTORCEDORTORCEDOR

Faça seu cadastro utilizando o formulário online. Informe um
e-mail que seja válido e que você tenha acesso ao mesmo.

Após o envio do formulário de cadastro, você receberá um e-mail de confirmação. 
Clique no LINK indicado para informar seu LOGIN (e-mail) e a sua SENHA. 

Em seguida você será direcionado à tela de pagamentos.

Você está quase lá! Após a escolha da forma de pagamento,
aguardaremos a quitação de sua primeira parcela. Em seguida
enviaremos um e-mail CONFIRMANDO A SUA ASSOCIAÇÃO.

Veja como é fácil ser um Nobre Torcedor:

Pronto! Enquanto providenciamos o seu KIT DE BOAS VINDAS, você já pode usufruiu 
de todos os benefícios, mesmo sem a sua carteirinha definitiva. Basta imprimir 

a versão PROVISÓRIA através de seu Painel de Controle. Seja bem-vindo!

no comércio local como descontos e formas de 
pagamentos diferenciados aos associados. 

Parceiros de Vantagens
Veja quem são os Parceiros de Vantagens aonde o 
Nobre Torcedor pode usar seu cartão:

30% de desconto na taxa de transferência de imóveis
20% de desconto nas demais taxas 

GENÉRICA
DROGARIA

12% de Desconto em Medicamentos Ético, Naturais, 
Hospitalares, Perfumaria, Linha Bebê, Fitness e Suplementos;
30% Medicamentos Genéricos; 40% Medicamentos Similares

5% de desconto 

12% de desconto para pagamento a vista

12% de desconto no serviços de banner e adesivo

25% de desconto na mensalidade dos cursos de inglês e espanhol

15% de desconto para compras em dinheiro

5% de desconto para compras a vista

Loja
Capim Dourado

Valor a vista parcelado em 3X no Cartão de Crédito

10% de Emolumentos oferecidos pelo clube

Desconto em valores na Taxa Administrativo do Cartão IOP

10% de Desconto

www.ricanato.com.br

Incorporação, Vendas, Administração e Obras:

Ligue: 3571-1119
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Lotes em até 

200
parcelas
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Escola Européia
de Futebol - EEF

Arena Ricanato
A Região Sul de Palmas agora conta com campo de grama 
natural aonde você e seus amigos poderão jogar a tão esperada 
pelada da semana. A Arena Rica-nato 7S fica no Centro de 
Treinamento Manuel Carlos Carreira e conta com dois campos 
iluminados, vestiários, e uma lanchonete.

A Arena Ricanato 7S funciona de segunda a sexta de 19h às 23h. 
Desconto especial para contratante Nobre Torcedor.

Destaque esse cupom e garanta a 
mensalidade gratuita para o 2º aluno 

da mesma família (irmão ou irmã)

Destaque esse cupom e agende
um horário gratuito para 

conhecer a Arena Ricanato 7S

Promoção válida até 30/06/15 ou enquanto houver vagas disponíveis

ARENAARENAARENAARENAARENAARENA
RICANATORICANATORICANATO

7S
Promoção válida até 30/06/15 ou enquanto houver horário disponível. Não acumu-

lativo para a mesma turma ou empresa. Consulte os horários disponíveis

O Ricanato Futebol 
Clube trouxe para 
Palmas uma escola 
aonde a criança vai 
aprender futebol com a 
m e t o d o l o g i a  d e 
treinamento europeu 

Calendário 2015
Abril
Campeonato Estadual Tocantinense Sub 17
Organização: Federação Tocantinense de 
Futebol
Local dos Jogos: Estádio Nilton Santos
Voltados para atletas nascidos em 1998, 
1999 e 2000. O campeão dará vaga para a 
disputa da Taça 2 de Julho Sub17 2016, 
organizado pela Federação Baiana de 
Futebol .

26º Campeonato Municipal Amador de 
Palmas
Organização: Liga Esportiva de Palmas
Local dos Jogos: Estádio Morada do Sol
Campeonato para jogadores de todas as 
categorias que será jogado por atletas da 
categoria Sub19 do Ricanato F.C. visando a 
preparação para o Campeonato Estadual.

Ligue agora e 
saiba mais

8437-1187
8403-8526

Ligue agora e 
saiba mais

8437-1187
8403-8526

www.ricanatofc .com.br

Agosto de 2015
Campeonato Estadual Tocantinense Sub 19
Organização: Federação Tocantinense de 
Futebol
Local dos Jogos: Estádio Nilton Santos
Voltados para atletas nascidos em 1996, 
1997, 1998 e 1999. O campeão dará vaga para 
a disputa da Copa São Paulo de Futebol 
Junior 2017.

Outubro 2015
Campeonato  Estadual  Tocant inense 
Profissional da Segunda Divisão
Organização: FFutebol
Local dos Jogos: Estádio Nilton Santos
Voltados para clubes profissionais que não 
estão na primeira divisão. O campeão e o 
vice-campeão garantem vaga na primeira 
divisão em 2016.

Matrículas Abertas

Agende seu horário

ARENAARENAARENAARENAARENAARENA
RICANATORICANATORICANATO

7S

voltada para o jogador brasileiro. Além de 
formar futuros atletas a EEF também prepara 
seus alunos para uma vida mais saudável.
As matrículas estão abertas com valores 
promocionais de inauguração. Temos 
horários de manhã e a tarde, duas vezes por 
semana e podem se inscrever alunos de 6 a 15 
anos, meninos e meninas. Mas a EEF não é só 
uma escolinha de futebol. Oferecemos 
também os seguintes serviços:
- Participação em torneios
- Colônia de Férias
- Turismo Esportivo
- Intercâmbio Nacional e Internacional
- Encaminhamento de alunos que se desta-
carem para testes em clubes profissionais.
A matrícula pode ser feita na secretaria da 
escola localizada no Centro de Treinamento 
Manuel Carlos Carreira ou em um dos 
escritórios do Grupo Ricanato em Taquaralto, 
localizados no Avenida Palmas no Setor Sul 
(Imóveis) e na Avenida Ipanema no Jardim 
Bela Vista (Construtora). Desconto especial 
para aluno Nobre Torcedor. 
Maiores informações ligue para (63) 
3571.1119, 8437-1187 (Claro e Whatsapp) ou 
8403-8526 (Oi).
Corra, aproveite o cupom de desconto abaixo 
e faça hoje mesmo sua matrícula e prepara-se 
para ser um grande atleta.

Ligue e agende seu horário avulso ou mensal :(63) 3571.1119, 8437-1187 (Claro e 
Whatsapp) ou 8403-8526 (Oi).
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