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Organização não governamental, criada para fomentar 
o futsal para mulheres.

Com o Projeto Futsal Feminino Taboão, tem 
concretizado a gestão de um dos projetos mais 
vitoriosos da atualidade no Brasil.

Com o Incentivo Federal, tem como propósito colocar 
em prática um dos seus mais valiosos objetivos que é 
o de oportunizar que centenas de crianças e 
adolescentes tenham acesso a prática supervisionada 
do futsal para desenvolverem seus talentos e se 
desenvolverem através do esporte.
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O ano de 2019 foi um marco para a modalidade, pois pela 
primeira vez na história, o futsal ganhou repercussão no 
país inteiro com a transmissão de Jogos dos Clubes e da 
Seleção Brasileira pelos canais SPORTV e pela 
BANDSPORTS.

A repercussão foi incrível e vem contribuindo para criar 
referências femininas no esporte de alto rendimento.

Os jogos transmitidos e reprisados nos horários nobres da 
modalidade, mostram que o trabalho no feminino tem um 
potencial grandiosos de crescimento.

Mulheres como protagonistas, essa foi uma das principais 
mensagens que ficaram. 
Mulher pode sim, jogar Futsal de Alto Nível!!!
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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 de 2019.

Contudo, para que as mulheres da nossa cidade possam ocupar espaços 
no esporte, o nosso sonho ousado é o de criar condições para que as 
mulheres tenham oportunidade de praticar o futsal.

Porque Taboão da Serra ainda apresenta muitas áreas de 
vulnerabilidade, em que o serviço público nem sempre consegue 
assistir a quem precisa. O nosso intuito é o de potencializar o trabalho 
feito nas periferias, beneficiando diretamente as mulheres, que em sua 
maioria são menos privilegiadas.
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De manifestação esportiva educacional e como 
projeto de continuidade, o projeto visa atender 
400 crianças e adolescentes (entre 7 a 17 anos) 
estudantes das escolas nas periferias da cidade.

Além de atender a comunidade das áreas 
periféricas em 10 núcleos de desenvolvimento 
do projeto.

Dessa forma, beneficiando indiretamente, mais 
de 1500 pessoas que apresentam relação direta 
com as jovens atletas.



Oportunizar a prática de futsal feminino na escola e em centros de convivência, com o propósito de
possibilitar que crianças e adolescentes possam vivenciar a modalidade no contraturno escolar, descobrir
seus talentos, desenvolver habilidades motoras e cognitivas e promover a integração de pessoas, a partir de
incentivo federal.
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• Educar através do esporte;
• Proporcionar que o futsal seja uma 

ferramenta de formação e desenvolvimento 
de atletas no contraturno escolar;

• Reduzir à exposição a fatores de 
vulnerabilidade social;

• Incentivar a autonomia e o aumento da 
autoestima das praticantes;

• Difundir o futsal por toda a cidade;
• Ampliar o atendimento, difundindo a 

modalidade nas regiões mais periféricas da 
cidade;

• Potencializar a cidadania.
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Não é porque o futebol é um esporte “culturalmente brasileiro” 
que qualquer criança sabe jogar. O nosso projeto tem foco no 
planejamento das ações e dos conteúdos e estratégias 
metodológicas para priorizar o desenvolvimento esportivo e 
social das beneficiárias do projeto.

Também é prioridade a capacitação dos profissionais para que 
compreendam as particularidades do trabalho feito com 
mulheres.

A potencialização na formação de mulheres começa na 
comissão técnica, em que 90% do grupo de profissionais 
atuantes são educadoras mulheres.
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Lei de Incentivo
Lei nº11.438/06

Pessoas Físicas 
Até 6% do imposto de renda anual devido 

Pessoas Jurídicas
Até 1% do imposto de renda anual devido 



Valor do projeto: R$ 824.387,92

Período de Execução: 12 meses
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• Garantir que as participantes tenham 
condições ideais de desenvolver a 
prática dessa modalidade;

• Proporcionar a contratação de 
profissionais especializados para que 
realizem um grande trabalho na 
descoberta de talentos e no trabalho 
de formação social;

• E, com os materiais e uniformes 
adquiridos, garantir a prática segura 
da modalidade nos núcleos de 
formação.
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+400 MENINAS atendidas

440 kits uniformes (camisetas, meias, shorts e tênis de futsal)

9.600 itens de alimentação distribuídos como lanche para as alunas



• Promover ações que vão gerar novas perspectivas de vida para
mulheres praticantes bem como das diversas pessoas envolvidas
no projeto;

• Logomarca do patrocinador nos uniformes do projeto: 24 agasalhos,
440 camisetas e 440 shorts;

• Utilização da logomarca do patrocinador nos materiais de
comunicação visual para ser utilizado durante o projeto, divulgando
e sinalizando com informações necessárias para o público em geral:
10 banners, 10 faixas e 2 Backdrop;

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

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

• Aplicação da logomarca no site, redes sociais;

• Entrega de relatório com status de execução do Projeto
(periodicamente).

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

13



14



15
( 51 ) 3922.0575

contato@valorizeprojetos.com.br

mailto:contato@valorizeprojetos.com.br
https://www.facebook.com/Institutolince/
https://www.instagram.com/institutolince/
http://www.valorizeprojetos.com.br/?page_id=198
https://www.facebook.com/FutsalFemininoTaboao/
https://www.instagram.com/futsalfemininotaboao/
http://futsalfemininotaboao.com.br/?fbclid=IwAR17P2HITt_nWSSgdNCnL_ZmWXhRCNF1cf46rakc1CQ4S7rTRPQ0ePPCNhM

