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Uma organização não governamental, criada para
fomentar o futsal para mulheres.

 
Com o Projeto Futsal Feminino Taboão, estamos
concretizando a gestão de um dos projetos mais

vitoriosos da atualidade no Brasil.
 
 

Com o Incentivo Federal, temos como objetivo
promover o desenvolvimento do Futsal Feminino ,
visando a participação da equipe do Taboão Futsal

Feminino em competições e torneios em todo o
país.



nascemos em 2009
Na final da Taça Brasil de Futsal Feminino, em julho de 2019, a equipe dividiu o

protagonismo com Leoas da Serra num jogo que marcou a história da modalidade. 
 

As disputas se findaram com o primeiro título brasileiro da equipe, a Copa do Brasil. Para
coroar esse ano maravilhoso, o reconhecimento mundial de todo trabalho, com a indicação

de melhor clube do mundo.
 

Além desse feito, o clube teve também duas atletas indicadas e ainda, a indicação da
treinadora, que esteve presente na lista dos 10 maiores treinadores do mundo. 

 
Em 2020, mesmo em meio ao desafio da pandemia do corona vírus, a equipe mostrou sua
força e finalizou a temporada com dois grandes títulos, que incluíram o bi campeonato da

Copa do Brasil.
 

Por mais uma vez, o clube recebeu a indicação de melhor do mundo e, dessa vez, a
treinadora Cris Souza, foi eleita melhor treinadora de futsal do planeta (Futsal Planet).

 
 A equipe se prepara para a temporada de 2021 com grande anseio de repetir os grandes

feitos dos últimos anos. O que se espera é apresentar um grande futsal e contribuir para que
a modalidade continue sendo apaixonante para seus espectadores.

 
 



Porque em Taboão já existe uma equipe de futsal de
alto nível que, inclusive, é a atual Campeã da Copa
do Brasil de Futsal Feminino. 

As meninas, as adolescentes e as mulheres de
Taboão da Serra se sentem representadas e
orgulhosas por se identificarem com o maior
projeto de Esportes da cidade, a Equipe de Futsal
Feminino. O reflexo dessa afirmação é o fato de a
procura pela modalidade aumentou no inicio de
2020, especialmente pelos desdobramentos
vitoriosos dos últimos anos.

Por que Taboão
da Serra?



o projeto 
Aprovado na Lei de Incentivo ao Esporte



objetivo do projeto
Promover o desenvolvimento do
futsal através do projeto “Taboão
Futsal Feminino”, visando a
participação da equipe em
competições e torneios em todo o
país. 

Viabilizar as condições necessárias
para o desenvolvimento físico e
técnico das atletas.

Fomentar o Futsal Feminino.



METODOLOGIA
O planejamento será formulado buscando o
aperfeiçoamento e evolução da equipe, visando a
participação nas competições em nível nacional.
Além dos treinamentos, serão realizadas
avaliações periódicas para verificar o grau de
evolução de cada atleta.

Serão beneficiadas diretamente 14 (quatorze)
atletas, com idade entre 16 a 42 anos.

Os treinamentos serão realizados de segunda à
sexta, nos turnos manhã e tarde.



TIME TABOÃO 

Eleita 3x a melhor jogadora de
futsal do mundo, Vanessa

Pereira, depois de 6 anos longe
do país, ela está de volta ao Brasil  

faz parte do nosso time.

Treinadora Cris Souza,
conquistou a vaga de melhor

treinadora do mundo em 2020.

Jogadora

treinadora



R$509.252,32 
valor do projeto

12 meses de execução



publicado no diário oficial da união 

no dia 02 de junho de 2021



podem destinar até 6% do imposto

de renda anual devido (declaração

na forma completa) para o Projeto.

Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas

podem destinar até 1% do imposto

de renda anual devido (desde que

tributadas pelo lucro real) para o

Projeto.

a lei de incentivo ao esporte
A Lei Nº 11.438/06, estabelece que possa ser deduzido do imposto de renda devido, apurado na declaração de ajuste

anual pelas pessoas físicas ou em cada período de apuração, trimestral ou anual, pela pessoa jurídica tributada com base

no lucro real, os valores despendidos a título de patrocínio ou doação, no apoio direto a projetos desportivos e

paradesportivos previamente aprovados pelo Ministério da Cidadania - Secretaria Especial do Esporte.



Este projeto realiza
práticas alinhadas com
os objetivos da Agenda
2030 da ONU.

em especial ods 5 -
igualdade de gênero



CONTRAPARTIDAS
Utilização da logomarca do patrocinador nos materiais de
comunicação visual (Faixa e Banner) para ser utilizado durante o
projeto;

Logomarca do patrocinador nos uniformes (camisetas e shorts);

Aplicação da logomarca nas redes sociais (Instagram e Facebook);

Marcar @ e # nas postagens realizadas nas redes sociais;

Possibilidade de promover ações/interações entre
clientes/colaboradores e atletas;

Ativação de Produtos ou Serviços nos dias de jogos;

Entrega de relatório com status de execução do Projeto
(periodicamente);

Possibilidade de agendar presença de atletas em eventos da
marca/empresa;

Além destes itens a associação está aberta a negociações de outras
contrapartidas.



contatos
Vinicius da Silva Alves

(51) 3922-0575 | (51) 98453.4407

contato@valorizeprojetos.com.br

https://www.facebook.com/FutsalFemininoTaboao/photos
https://www.instagram.com/futsalfemininotaboao/

