FEDERAÇÃO PARAENSE DE FUTEBOL
FILIADA A CBF

GOVERNADOR HELDER BARBALHO LIBERA RECURSOS PARA O FUTEBOL
PARAENSE, ATRAVÉS DA SEEL, PARA LOGISTICA DO FUTEBOL
PROFISSIONAL (SÉRIE B), FEMININO, FUTEBOL DE BASE E DO INTERIOR.
O Governador Helder Barbalho celebrou convênio inédito com a Federação
Paraense de Futebol, representada pelo Presidente Adélcio Torres e Vice Mauricio
Bororó, por intermédio da SEEL, representada por seu titular, Secretário Nivan
Noronha, no último dia 12 de Novembro de 2021. O ato aconteceu na Secretaria de
Esporte e Lazer, e foi fruto de um Projeto e Plano de Trabalho apresentados pela FPF
ao Governador Helder e Secretário Nivan, que foi aprovado naquela Secretaria, que é a
responsável pelo fomento do esporte em nosso Estado. Esta é mais uma ação do
Governador Helder no sentido de apoiar o esporte de maior visibilidade do planeta, praticado
amplamente por todo o Pará, tanto profissionalmente quanto de forma amadora por Clubes e
Ligas do Interior, após o retorno gradativo as atividades esportivas, liberadas no Decreto nº
800 e suas alterações, publicado no Diário Oficial do dia 30 de Agosto deste ano, com a
melhoria dos indices do combate a COVID-19, e como forma de incentivo ao esporte.
Todas as competições serão denominadas de Campeonatos ou Copas SEEL, focando no
enorme alcance social que tem a prática do futebol, retirando das ruas jovens e adultos,
principalmente nas competições de base, no feminino e no futebol amador das Ligas.
Esses recursos destinam-se unicamente a logistica das competições, conforme clausulas do
Convênio, desonerando clubes e Ligas dessas despesas, e viabilizando e garantindo a
realização dos campeonatos profissionais e amadores, e trabalho direto para cerca de 6.200
pessoas (incluindo jogadores e jogadoras de futebol, treinadores, médicos, integrantes de
comissão técnica, gandulas, maqueiros, arbitragem e oficiais do jogo) numa proporção que
somente o futebol pode alcançar. Importante ressaltar que os recursos, na ordem de R$
1.427.362,00, são recursos próprios do Estado e serão distribuídos e empregados nas
logisticas do Campeonto Paraense Série B, Campeonato Feminino, Campeonatos de
base Sub-20 e Sub- 17, Copas das Ligas do Interior, Campeonatos Feminino e Sub-18
das Ligas, alcançando, além da apaixonada torcida paraense, trabalho para ambulantes,
comerciantes, empresas de ônibus, hotéis, restaurantes, dentre outros, fazendo fluir a
economia local em todas as seis meso-regiões do Estado. O Governador elogiou a
iniciativa da FPF em promover e levar o futebol a todas as regiões do Pará. Por sua vez,
o Secretário Nivan Noronha destacou que é papel da SEEL fortalecer o esporte e lazer
por todo o Pará, sendo ele amador ou profissional.

O Presidente Adelcio agradece ao Governador Helder e ao Secretário Nivan por todo o apoio
em nome dos Clubes e das Ligas e ressaltou o ineditismo do Convênio e a importância dos
recursos do Estado para o futebol paraense e para a realização das competições, algumas
paralisadas há dois anos em razão da Pandemia do COVID-19. Destacou ainda que a aplicação
dos valores na competição ocorrerá com a mesma responsabilidade que a Federação tem
empregado nos demais convênios realizados com o Governo do Pará.

