


Pernambuco Futebol de Primeira  

 Programa que coloca o Estado dentro de uma posição de destaque no 
País, utilizando modernos padrões de gestão para modernizar os 
processos burocráticos, incentivar e atrair novos atletas e torcedores, 
além de ter um cunho social. 

 

 Cartão do Atleta 

 Seguro de Vida 

 Arbitragem Nota 10 

 Futebol Histórico 

 Craques do Futuro 

 Mulheres Show de Bola 

 Viva a torcida 

 Força do Interior 

  Capacitação Funcional 

 



Projeto Futebol Histórico 

 Centro de Pesquisa e Estudo do Futebol Pernambucano 

Biblioteca Nelson Rodrigues 

 Primeira biblioteca do Estado que tem o futebol como tema central. Mais de 700 
livros sobre o futebol estadual,  nacional e internacional fazem parte do acervo. 

Nelson Rodrigues 
Filho recebe placa 
de homenagem ao 
pai 



Projeto Futebol Histórico 

 Bate Bola Literário 

 50 crianças da comunidade do Coque tiveram uma tarde literária na Federação 
Pernambucana de Futebol e receberam livros com o objetivo de incentivar a 
leitura. 

 



 Certificado de Clube Formador 

 A FPF conseguiu esta importante garantia de certificar seis filiados como 
clubes formadores em 2013.  

 

 



Pernambucano Coca-Cola 2013 

 Depois de um campeonato bastante equilibrado, o Santa Cruz foi 
tricampeão 

 

 

 



Todos com a Nota – Governo de Pernambuco 

 Ampliação da parceria com o Governo do Estado, abrangendo todas as 
competições: Pernambucano Coca-Cola, Série A2, Sub-20, Copas do 
Nordeste e do Brasil e Campeonatos Brasileiros das Séries A, B, C e D. O 
investimento ultrapassou os R$ 13 milhões. 

 

 

 



Todos com a Nota – Governo de Pernambuco 

  

 

 

 



Pernambucano da Série A2 

 A competição foi disputada por 15 clubes, teve transmissão televisiva, e 
Vitória (campeão) e América (vice) conseguiram o acesso. 

 

 

 



Projeto Craques do Futuro 

Campeonato Pernambucano Sub-17 

Final no Estádio Luiz Lacerda – Sport campeão 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campeonato Pernambucano Sub-20 
Primeira final da história da Arena 
Pernambuco com transmissão ao 
vivo, em vídeo, através do site da 
FPF. O Náutico ganhou do Porto  
e foi campeão  
 



Projeto Craques do Futuro 

 Parceria Recife Bom de Bola 

 Junto com a Prefeitura do Recife, a FPF fez uma  

 seleção de 11 jogadores da categoria Sub-17 e  

 encaminhou para os clubes do campeonato  

 Pernambucano Coca-Cola. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Campeonato Pernambucano Sub-15 
 Final no Estádio Luiz Lacerda – Porto campeão 

 



TARECO 

 Em parceira com a Cufa-PE, a FPF realizou a Taça Recife de Comunidades. 
Foram mais de 700 adolescentes, entre 13 e 15 anos, de 32 comunidades. 
A competição teve cobertura completa da Rede Globo. 

 



  
"Dente de Leite, hoje. Profissional amanhã"  

 

  Mais de mil bolas foram distribuídas entre as crianças e adolescentes de 
comunidades carentes, que também tiveram a oportunidade de conhecer 
e ganhar autógrafo dos ídolos. 

 

 

 



Copa do Interior 

Final em Afogados da Ingazeira e  

Paudalho campeão. 

 

 

Confraternização da Liga. 
 



Campeonato Pernambucano  
Amador da Capital 

 

 

A Final foi no Estádio Olindão e a  
Escolinha do Engenho do Meio foi campeã 

Confraternização 



Projeto Mulheres Show de Bola 

 Campeonato Pernambucano Feminino 

 A competição foi disputada por 13 clubes e o Vitória conquistou o 

tetracampeonato. 

 



Projeto Viva a Torcida 

 Torcida CBF 

 Exposição de materiais da seleção brasileira e acompanhamento dos jogos da Copa 
das Confederações. 

  

 



Modernização do TJD-PE 

 O Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) foi modernizado, 
com reforma estrutural e de equipamentos.  



PCF – Projeto de Capacitação Funcional 

 Atualização do sistema de informação passou a ser totalmente online e 
integrado com o da CBF. 

 Os borderôs e súmulas passaram a ser totalmente digitais. 

 Novo site e Diretoria de Comunicação 

 



Presidente da FPF  
chefia delegação do Brasil 

Evandro Carvalho chefiou a delegação do Brasil nos amistosos na  

Coreia do Sul e China. 

 



100º Campeonato Pernambucano  
Coca-Cola -2014 

 Alteração do calendário para privilegiar os clubes e manter o número de jogos 

 O lançamento foi realizado pela primeira vez no interior, em Salgueiro 

 Jogo festivo e comemoração do aniversário do centenário 

 Homenagem Câmara 

 Troféu Permanente Governador Miguel Arraes 

 



Aplicativo oficial do Campeonato 
 Pernambucano Coca-Cola 

 

 Aplicativo para celular disponível para a torcida ficar por 
dentro tudo que acontece nas rodadas do pernambucano.  

 

 

 

 



Pernambuco conseguiu o maior 
 número de acessos em 2013 

 

 Entre todas as federações, a Pernambucana foi a que teve o maior número de 
clubes subindo de divisões: 

  O Sport foi para a Série A 

  O Santa Cruz foi campeão e subiu para a Série B 

  O Salgueiro foi para a Série C 

 

 



Clubes garantiram acessos no Brasileirão, vários projetos entraram em campo,  
novas parcerias de sucesso foram feitas, além de muitas outras  
conquistas que comprovam a competência da estratégica e moderna 
gestão do presidente Evandro Carvalho. 
 

2013 foi um grande ano  
para o futebol pernambucano. 




