
apoio e incentivo ao esporte

colaboração com projetos esportivos
         Com o objetivo de apoiar, incentivar e difundir o esporte para democratizar a sua 
prática e combater a violência através da inclusão social em nosso estado, a Selaj realizou 
uma chamada pública para selecionar projetos já estruturados que possam aumentar a 
sua rede de atendimento com o apoio mensal de R$ 2.000,00 cada, durante 12 meses. 

1°) Guerreiro de Alagoas: O Judô Descobrindo Valores – Feitosa e bairros adjacentes - Maceió/Al

2°) Projeto Estadual de Apoio a Centros de Descobertas e Desenvolvimento de Talentos –    Trapiche e 
bairros adjacentes  - Maceió/Al

3°) R&R de Beach Soccer Sub-12, Sub-15 e Sub-17 – Pontal da Barra e bairros adjacentes  - Maceió/Al

4°)‘‘PROJADE’’  - Projeto Jovem  Atleta Dakaru na Escola - Bebedouro e bairros adjacentes  - Maceió/Al

5°) Karatê, o caminho da paz – Viçosa/Al

6°) Esporte Cidadão – Vergel do Lago e bairros adjacentes  - Maceió/Al

7°) Projeto Crianças e Adolescentes – Esporte, Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento comunitário – 
Ponta Grossa e bairros adjacentes  - Maceió/Al

8°) Futebol Guerreiros do Anel – Viçosa/Al

9°) Projeto Fênix – Um Ambiente Para Promoção e Desenvolvimento dos Índices Sociais   Com Jovens 
Em Situação de Risco – Campo Alegre/Al 

10°) Craque de Bola Feliz na Escola – Pajuçara e bairros adjacentes  - Maceió/AL

PROJETOS SELECIONADOS através do cadastro reserva
 
11°) Esporte Cidadania - Coruripe

12°) Associação Beneficente Talentos em Ação - Coruripe

13°) Educando Através do Esporte - Delmiro Gouveia

14°) Centro de Ação Social Para Crianças e Adolescentes - Casca - Delmiro Gouveia

PROJETOS SELECIONADOS

Anuário 2017 - Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude

As instituições CASCA e IDEC, da cidade de Delmiro Gouveia, e Associação Coruripense de Esportes e 
Associação Beneficente Talentos em Ação, de Coruripe, foram contempladas através do cadastro 
reserva da chamada Pública 001, ao todo são14 entidades com práticas esportivas de vários municípios 
que recebem apoio de R$ 2 mil mensais para execução dos seus projetos sociais. Durante todo o ano, R$ 
300 mil foram investidores na ação.
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O Lidera Esportes Alagoas foi 
c r iado  com o  ob je t i vo  de 
e s t i m u l a r  o s  m u n i c í p i o s 
participantes e suas lideranças 
empresa r i a i s  a  ado ta rem 
p r o g r a m a s  e  p o l í t i c a s 
estruturantes ligadas à gestão do 
e s p o r t e ,  c o m  f o c o  n o 
d e s e n v o l v i m e n t o  e  n o 
fortalecimento das empresas 
que atuam nesse segmento.

Anuário 2017 - Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude
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Luiz Ricardo Montenegro, representante 
do Ministério do Esporte, com a palestra 
‘‘Captação de Recursos Federais’’ 

Ricardo Souza, vice presidente 
da Confederação Brasileira 
de Handebol, com a palestra 
‘‘Planejamento e Organização 
de Eventos Esportivos’’.

Gestores municipais do esporte, dirigentes esportivos e estudantes de cursos de educação 
física, compartilharam experiências durante as duas edições do Fórum Permanente de 
Gestores Municipais do Esporte.

A primeira edição aconteceu no mês de maio na Faculdade Estácio FAL e a segunda, no Centro 
Universitário Cesmac.

O Fórum tem como objetivo buscar a melhoria da formação e qualificação dos gestores, uma 
vez que o conhecimento técnico na gestão esportiva, aliado as ações objetivas e organizadas, 
poderá contribuir para a descoberta de novos atletas, qualidade de vida e oportunidade de 
negócios, promovendo a geração de renda. 

Anuário 2017 - Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude
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ENTREGA DE
KITS ESPORTIVOS

Do litoral ao sertão, a 
Secretaria do Esporte, 
Lazer e Juventude, 
promoveu a entrega de 
kits de materiais 
esportivos. O objetivo é 
fomentar a prática de 
atividades físicas e 
esportivas para pessoas 
de todas as idades em 
Alagoas.

Anuário 2017 - Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude
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O programa do Governo de Alagoas “Pequenas Obras, Grandes Mudanças”, foi ampliado e numa 
parceria com a “ONU Habitat”, transformou-se em “Vida Nova Nas Grotas”. Além dos serviços de 
mobilidade urbana que já eram oferecidos, outras áreas governamentais atuaram em benefício das 
comunidades carentes de Maceió. 

A Selaj atuou em diversas frentes, como a entrega de materiais esportivos, oficinas de skate e 
slackline, bem como o projeto “Esporte Verão”, oferecendo diversas atividades para a população 
local.

Anuário 2017 - Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude
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Higo Souza - Representante da 
Secretaria Nacional da Juventude

Supervisor de Mobilização e Participação da Juventude, Thiago Souza,
Secretária Claudia Petuba, Gerente de Políticas Públicas de Juventude, 
Gilliana Batista e a Superintendente de Juventude, Maria Lucyelma.

Anuário 2017 - Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude

 A campanha Paz Nos Estádios tomou conta das redes sociais, foi levada 
ao conhecimento dos clubes e espalhada na maior praça esportiva de Alagoas, 
o Rei Pelé. Nos jogos finais do Campeonato Alagoano de Futebol 2017, o 
trabalho de conscientização foi feito junto aos torcedores de CSA e CRB, para 
manter o espírito esportivo e a paz, independente de cor, de escudo e de time.

21

 No mês de maio, a Selaj promoveu 
mais uma edição do Fórum de Gestores de 
Juventude. No Rei Pelé, gestores de 
diversos municípios alagoanos discutiram 
as  d i ficu ldades ,  os  avanços  e  a 
necessidade de políticas públicas para os 
jovens em Alagoas.
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Caímos na estrada para levar 
conhecimento e intensificar a 
preparação de jovens para o Exame 
Nacional do Ensino Médio, o Enem. 
Em 2017, 1500 jovens puderam 
part iciparam da prova melhor 
preparados!

100%
Aumento do 
número de 
participantes
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Alagoas

 Alagoas conheceu a “Identidade Jovem”. 
O documento “Id Jovem”, que é uma iniciativa do 
Governo Federal e executada pelo Governo de 
Alagoas através da Secretaria do Esporte, Lazer 
e Juventude em Alagoas, garante benefícios 
como o pagamento de meia-entrada em 
eventos artístico-culturais e esportivos, além de 
acesso gratuito ou com desconto no sistema 
de transporte coletivo interestadual, conforme o 
disposto no decreto 8.537/2015.

400 documentos
‘‘ID Jovem’’

4.000,00 documentos
‘‘ID Jovem’’

MARÇO 2017

DEZEMBRO 2017

 No início do ano o número de documentos 
confirmados era de 400 num universo de 424 mil. Após 
as caravanas realizadas pela Secretariado Esporte, 
Lazer e Juventude, e o lançamento estadual no mês de 
agosto, este número cresceu e chegou a casa dos 4 mil 
no final de 2017.

Nataliana, de Teotônio 
Vilela/AL, emitiu sua 
passagem gratuita 
para Uberlândia 
através do programa 
ID Jovem

Anuário 2018 - Secretaria do Esporte, Lazer e JuventudeAnuário 2017 - Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude
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Marlon Araújo
Comentarista Esportivo da TV
Pajuçara e da Rádio Pajuçara 
103FM

A primeira edição do Fórum de Comunicadores do Esporte, reuniu a imprensa alagoana, estudantes de 
comunicação, atletas e dirigentes esportivos para compartilhar experiências e discutir o esporte em 
Alagoas. O evento contou com a participação de cronistas esportivos alagoanos e a participação especial 
do ex-jogador e comentarista do canal Esporte Interativo, Getúlio Vargas.

Editor do site Esporte Alagoano, 
Repórter do Jornal Gazeta de 
Alagoas e Comentarista das 
rádios Correio AM e CBN FM.

Alberto Araújo

Charlene Araújo
Assessora de Comunicação do 
Governo de Alagoas e Repórter 
dos Canais Esporte Interativo

Getúlio Vargas
Ex-jogador de futebol e 
comentarista dos canais Esporte 
Interativo

Junior de Melo
Editor de esportes do jornal 
Tribuna Independente e 
apresentador do “Pajuçara 
Futebol Clube” da TV Pajuçara

I FÓRUM DE
COMUNICADORES

DO ESPORTE

Anuário 2017 - Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude
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TAÇA
DAS 
GROTAS

Anuário 2017 - Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude
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 A primeira edição da Taça das Grotas foi idealizada pelo 
Governo de Alagoas e a Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude, 
como parte do programa “Vida Nova Nas Grotas”, juntamente com a 
ONU Habitat.

Com o objetivo de promover a integração das comunidades carentes 
de Maceió e fomentar a prática esportiva, a competição mobilizou 
atletas e torcedores numa verdadeira festa do esporte. Ao final, o título 
ficou com a Grota Divaldo Franco, do bairro do Jacintinho.

16
GROTAS

TAÇA
DAS 
GROTAS

320
ATLETAS

Anuário 2017 - Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude
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Visitas Guiadas
Estádio Rei pelé

pessoas visitaram o grandioso 
Estádio Rei Pelé, sendo eles estudantes 
turistas e a sociedade em geral

6.173

Você sabia?
O Estádio Rei Pelé possui o Museu dos Esportes Edvaldo 
Alves «Dida»  com relíquias dos esporte alagoano, e o
Memorial Rainha Marta, em homenagem a jogadora Marta Vieira.

Quer conhecer o Estádio?
Entre em contato através do telefone: 3315-2802 ou no 
e-mail estadioreipele.selaj@gmail.com

Anuário 2017 - Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude
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ESTÁDIO REI PELÉ

Jogos  de Futebol

atividades realizadas em 2017

CAMPEONATO ALAGOANO 1ª DIVISÃO 16

Competição nº de jogos

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B 19

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C 12

AMISTOSOS PROFISSIONAIS 01

COPA NORDESTE 08

CAMPEONATO ALAGOANO 2ª DIVISÃO 02

TOTAL GERAL 58

8.993 
pessoas se hospedaram no maior
templo esportivo alagoano em
2017

alojamentos

Anuário 2017 - Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude
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CAMPEONATO ALAGOANO SUB-15 02

CAMPEONATO ALAGOANO SUB-17 02

CAMPEONATO ALAGOANO SUB-20 05

COPA DO BRASIL SUB-20 01

CAMPEONATO ALAGOANO FEMININO 01

TOTAL GERAL 18

CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO - A2 03

FUTEBOL AMERICANO 03

COPA DO BRASIL SUB-17 01

Competição nº de jogos

Jogos  amadores

 Inaugurado no ano de 1970, o Estádio Rei Pelé passou por diversas reformas e era a concentração 
principal do futebol em Alagoas. Os anos se passaram, outras modalidades cresceram e a necessidade 
de se manterem ativas, leva os seus gestores a buscarem parcerias, desde a sua acomodação, passando 
por treinamento de atletas e realização de eventos de diversas áreas.

Foi-se o tempo em que o Rei Pelé era apenas um espaço para a prática do futebol. A maior praça esportiva 
do Estado de Alagoas continua sendo abrilhantada com os jogos do Campeonato Alagoano e o “Clássico 
das Multidões” entre CSA e CRB, mas hoje as portas estão abertas para diversas modalidades, 
treinamentos e profissionais que propagam o esporte, atividade física e lazer.
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ESTÁDIO REI PELÉ
COMO PALCO PARA
INTERCÂMBIO
SOCIOCULTURAL

      Centenas de crianças e jovens do projeto Na Base do Esporte na capital alagoana, participaram 
de uma tarde de intercâmbio cultural e esportivo com atletas e estudantes da Baylor University, do Texas - EUA. 
Em maio de 2017 os americanos visitaram o Estádio Rei Pelé pela terceira vez e os atletas 
trouxeram como novidade uma partida de futebol feminino e futebol americano masculino.

150 jovens envolvidos 
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Homenagens
 

O Governo de Alagoas e a Secretaria do 
E s p o r t e ,  L a z e r  e  J u v e n t u d e 
reconhecem aqueles atletas que muito 
fizeram pelo esporte em Alagoas, no 
Brasil e no mundo. O “Hall da Fama” do 
Estádio Rei Pelé, que já recebeu as 
pegadas do próprio Edson Arantes do 
Nascimento, da Rainha Marta Vieira 
entre outras estrelas, agora tem novas 
marcas registradas.

O ex-jogador e capitão do CSA na 
década de 90, tetracampeão estadual e 
vice da Copa Conmebol, Otávio 
Quadros, além de Jadilson Santos, ex-
jogador do CRB e de clubes como São 
Paulo e Grêmio, deixaram a marca de 
seus pés na calçada mais famosa de 
Alagoas
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Corridas
A corrida de rua é conhecida por ser 
um esporte democrático. Basta um 
tênis, uma roupa confortável e 
disposição para praticar esta 
modalidade que tem crescido em 
todo mundo. Em Alagoas não é 
diferente e a Selaj apoiou eventos 
deste esporte.

Anuário 2017 - Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude

O Apito No Interior chegou 
para o ampliar o alcance 
de árbitros amadores que 
sonham em se tornar 
profissionais. Três edições 
foram realizadas nas 
cidades de Palmeira dos 
Índios, Paulo Jacinto e 
Marechal Deodoro, 
reunindo 150 futuros 
árbitros!

+ Conhecimento

+ Oportunidades Profissionais

+ Árbitros de Qualidade
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