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Projeto tornou finais de semana especiais

Esporte & Verão abre o ano com atividades na praia 

Campanha leva a
Paz para os Estádios

 projeto Esporte & Verão abriu o Oano levando várias a�vidades 
espor�vas e de lazer para os 

moradores da praia do sobral e na Barra de São 
Miguel.
 Durante 6 domingos eles puderam 
par�cipar das aulas de zumba, torneios de futebol 
de areia masculino e feminino, volei de praia e 
futvolei. E para criançada, brincadeiras como pula-
pula, piscina de bolinha e pintura de rosto e muito 
mais.
 As edições contaram também com as 
apresentações de grupos de capoeira, kung fu e 
luta olímpica.

 No Campeonato Alagoano de 2016 a 
Campanha "Paz nos Estádios", entrou em campo 
para promover a paz entre os torcedores alagoanos. 
 
 Técnicos do CRB, Mazola, do CSA, Oliveira 
Canindé e Vica do ASA, além de jogadores como 
Didira e Bismark do CSA, Gabriel, zagueiro do CRB e 
ex-jogadores como Jacozinho, nomes do esporte 
como o professor Lauthanay Perdigão, a tenista 
Marina Silva, comentaristas espor�vos, autoridades 
par�ciparam da campanha.

 Antes das par�das os �mes entravam em campo com as 
camisas e as faixas da campanha e os torcedores eram abordados 
pelas equipes da campanha e convidados a par�cipar e também 
mul�plicar a mensagem de paz nas redes sociais. 
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Jefersson, goleiro do CSA, grava sua mensagem
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 O Fórum de Gestores Municipais do 

Esporte de Alagoas reuniu gestores municipais para 

discu�r polí�cas públicas voltadas ao esporte e 

estabelecer uma integração entre os 102 

municípios alagoanos, para que cada um possa 

conhecer  as  in ic ia�vas  que estão  sendo 

desenvolvidas nas áreas do esporte e lazer. Este ano 

já foram realizadas três edições nos  municípios de 

Maceió, Arapiraca e Delmiro Gouveia. 

Fórum de Gestores
Municipais do Esporte

Alcance: 100 pessoas por Fórum

 Ações que beneficiam a juventude alagoana 

são deba�das em Fórum que reuniu representantes 

dos municípios alagoanos.
 O Fórum busca também a atuação conjunta 

entre o governo e as prefeituras para poder ajustar e 

aprimorar as polí�cas públicas para a juventude. 

 Dez projetos foram selecionados e 

agraciados, através de Termo de Colaboração 

anual, com o repasse mensal no valor de R$ 2 mil 

para  Federações, Ligas e Associações Espor�vas e 

Paradespor�vas desenvolverem, ao longo do 

período de doze meses projetos que viabilizem o 

desenvolvimento do esporte no Estado, e 

u�lizando-o como instrumento de inclusão social.Edital promove a 

 através da 

inclusão
social prática esportiva

Fórum debate ações
para a Juventude
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Ações para
a Juventude

 A Tenda da Juventude e o 
Participaê! levam ações de 

cidadania para os
jovens de Alagoas.

Lazer nas Cidades
O programa visa levar aos municípios do interior do Estado o 
incen�vo de prá�cas espor�vas e recrea�vas.

 Em junho de 2016 com a presença de toda a imprensa 
alagoana, convidados e crianças do programa Na Base do 
Esporte e O Consolador.

 O espaço busca recontar a trajetória da jogadora 
Marta, eleita cinco vezes pela Fifa melhor jogadora do planeta, 
desde sua infância, na cidade de Dois Riachos, no sertão de 
Alagoas, até a sua consagração.

Memorial Rainha Marta
é reaberto ao público
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CEFIRE é reaberto
ao público

Estádio Rei Pelé

passa por melhorias

Festival da

 Após longa espera o Centro de Fisioterapia e 
Reabilitação (Cefire) foi reaberto ao público.
Centenas de atletas profissionais e amadores, além de 
jovens do projeto “Na Base do Esporte” e também os 
idosos atendidos pela Uncisal, serão beneficiados.
 No CEFIRE, os usuários contarão com serviços de 
reabilitação e prevenção de lesões com orientação de 
fisioterapeutas. 

 Duas importantes obras estão sendo realizadas 
no Estádio Rei Pelé. A reforma das cadeiras numeradas e 
a instalação do Sistema de Incêndio e Pânico.
 As duas obras irão reforçar a segurança no 
estádio e garan�r tranquilidade e conforto aos 
torcedores.

 Em outubro, o estádio Rei Pelé recebeu o 
Fes�val de Esporte e Cultura Urbana com uma 
programação diversa incluindo campeonato e oficina 
de slackline, batalhas de Mc's e shows de música afro. 

Juventude



Brasileiro de Surf

Viva

na Praia do 

Arapiraca 

Jogos Paralímpicos
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 Os Jogos Paralímpicos de Alagoas reuniu cerca de 
120 atletas em cinco modalidades disputadas, Atle�smo, 
Bocha, Goalball, Natação e Paravolei, com a par�cipação 
das equipes da ADEFAL, Associação Atlé�ca Anthares, 
ADEFSMIC, PESTALOZZI e UNCISAL.

 Com o apoio da Selaj, foi realizada, em 
novembro, pela primeira vez, em Alagoas uma 
etapa do Campeonato Brasileiro de Surf. 
 
As disputas ocorreram nas categorias 
Iniciantes, Mirins, Junior, Open, Feminino 
Junior, Open, Master, Grand-Master, Kahuna e 
Grand-Kahuna. 

 Pelo segundo ano consecu�vo a Selaj 
apoiou a realização do Viva Motocross Arapiraca. 

 Reconhecido como melhor circuito da 
região nordeste, o evento contou com a par�cipação 
de pilotos de várias partes do país e estrangeiros.

Francês

Motocross
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Jogos Abertos de Praia
 A  Praia da Pajuçara foi palco da primeira edição dos 
Jogos Abertos de Praia do Estado de Alagoas. 

Quatro modalidades disputaram os jogos, Handebol, Beach 
Tennis, Beach Soccer e Luta Olímpica que teve a par�cipação 
de cerca de 150 atletas.

Os melhores atletas e paratletas alagoanos do ano 
de 2016 serão homenageados no dia 6 de 
dezembro, na segunda edição da premiação 
Melhores do Ano no Esporte Alagoano. O evento 
acontecerá no Jaraguá Tênis Club.

111666202020

Visitas Guiadas

Um tour pelo Estádio Rei Pelé onde os 
visitantes podem conhecer todas as áreas do 
estádio é feito através das Visitas Guiadas 
que atendem ins�tuições carentes e de 
ensino. 
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