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Categoria 

14 – CATEGORIA PROJETO SOCIAL. Você profissional que 
desenvolveu Projeto Social em 2019? Qual objetivo, público atendido 
e relevância do projeto para sociedade? 

Descrição 

O Projeto  social  Esportivo  ESPORTE  É  SEGURANÇA-
DESCOBERTA DE  TALENTOS 
é  uma  ferramenta  de  inclusão  social  através  do  esporte,  em  par
ceria  com  a  Federação Amapaense  de  Judô, 
Academia  Integrada  de  Formação  e Aperfeiçoamento-
AIFA(SEJUSP),  Delegacia  Geral  de  Polícia  Civil  -
DGPC  e  Tribunal  de  Justiça  do Estado  do  Amapá  –
TJAP(VEPMA), Visa a criação de condições e oportunidades para que 
crianças e adolescentes possam desenvolver, através do esporte, o 
seu potencial como pessoas e cidadãos Educar e socializar as 
crianças e adolescentes das comunidades de baixa renda em situação 
de vulnerabilidade social através do esporte, buscando melhorar sua 
saúde, qualidade de vida e conduta moral –coragem, audácia, força 
de vontade, companheirismo, humildade -e ao mesmo tempo 
procurando reduzir tendências negativas, como insegurança, 
individualismo, medo e comodidade; Reduzir a evasão escolar dessas 
crianças e adolescentes e ao mesmo tempo estimular a melhoria do 
desempenho escolar dos mesmos; Promover sua integração e 
inclusão social; Afastá-las da criminalidade e das drogas; Formá-las 
para a prática da cidadania; Estimular a prática esportiva nas 
comunidades carentes; Difundir e democratizar o esporte em todo o 
Estado. 



 



PARCERIAS



Desde 2007 funcionando na Academia Integrada de Formação e 
Aperfeiçoamento – AIFA o projeto já atendeu mais de 1.800 crianças, 
adolescentes e adultos.

Público Alvo

As ações de treinamento eram dirigidas aos Profissionais de Segurança
Pública: Grupo Penitenciário, Polícia Civil, Peritos Criminais e Auxiliares, Oficiais
e Praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, seus dependentes, a
comunidade em geral (crianças de risco social residentes nos bairros vizinhos à
AIFA)

O INÍCIO



 Despertar no grupo de segurança pública uma simpatia favorável à prática do judô, 
conseguindo na evolução do projeto uma perfeita harmonia que exalte as qualidades 
deste magnífico esporte.
 Desenvolver intercâmbio com equipes de outros centros desportivos, visando 
melhoria do nível tático, técnico e psicológico do grupo, como também a 
sociabilidade.
 Propiciar aos profissionais da área de segurança, uma atividade esportiva que 
além de mantê-los em condições físicas ideais, estarão absorvendo técnicas de 
defesa pessoal para o melhor desempenho de suas funções.
 Propiciar aos membros da segurança pública uma opção de prática desportiva aos 
seus dependentes.
 Propiciar aos membros da comunidade uma prática desportiva disciplinadora e de 
inclusão social.
 Manter uma relação de integração no esporte com a comunidade em geral.

OBJETIVOS PRINCIPAIS



2007









Poucos servidores do sistema de segurança pública aderiram ao
projeto, sendo da comunidade o maior número de beneficiados.

No início de 2008 os alunos foram atendidos por um projeto nacional
da Confederação Brasileira de Judô – CBJ, o Avança Judô que cedeu uniformes e
tatames.

Em 2012 foi expandido com a implantação do projeto da Federação
Amapaense de Judô através da lei de incentivo ao esporte, sendo um núcleo que
recebeu uniformes para treinamento.

Mesmo sendo um projeto de caráter social, vários talentos surgiram
durante o processo. Medalhistas em campeonatos estaduais, regionais e nacionais
passaram pela AIFA – JUDÔ TEAM. E sendo uma entidade filiada à Federação
estadual, vêm mantendo-se entre os 3 melhores clubes do estado há vários anos.

Agente de Polícia Civil – APC Antonio Jovenildo da Silva Viana - lotado na AIFA 
desde 2008 e auxiliado nos treinamentos por Manoel Juvenal da Silva Viana, 
agente Penitenciário.

INICIATIVA

HISTÓRICO



Em 2015 os primeiros faixas pretas surgiram no projeto,
alcançando o status de “SENSEI” professor e que já auxiliam também nos
treinamentos.

HOJE O5 FAIXAS MARRONS, 18 FAIXAS PRETAS e 01 FAIXA
CORAL integram o grupo de professores responsáveis pelos treinamentos.

“ É gratificante acompanhar o progresso destes jovens e saber que estamos contribuindo de forma
expressiva com seu crescimento e com a prevenção da criminalidade, pois centenas de meninos e
meninas tiveram a oportunidade de conhecer este esporte que disciplina, educa e forja o caráter
de seus praticantes”.

EVOLUÇÃO





Art. 1 – O projeto social esportivo ESPORTE É SEGURANÇA – DESCOBERTA DE
TALENTOS, fundado em 07 de setembro de 2018, Associação de Prática Desportiva,
neste Estatuto denominado também, ESDT, Entidade Especializada, com foro e
sede, na Avenida Quinta, nº. 2070 Bairro Marabaixo II, Município de Macapá, Estado
do Amapá, é uma associação de fins não econômicos, com prazo de duração
indeterminado, de caráter desportivo, com personalidade jurídica, nos termos do
código civil, em virtude do que estabelece a Lei nº 9.615 de 24 de março de 1998,
regulamentada pelo decreto nº 2.574 de 29 de abril de 1998, que a considera em seu
artigo 17, inciso VI do Parágrafo único, Entidade de prática desportiva filiada à
entidade Estadual de Administração do Desporto.

ESTATUTO
PROJETO SOCIAL ESPORTIVO

ESPORTE É SEGURANÇA – DESCOBERTA DE TALENTOS
ESTATUTO

DA ENTIDADE E SEUS FINS
DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, DURAÇÃO E SEDE



HOJE

O Projeto social Esportivo ESPORTE É SEGURANÇA-DESCOBERTA DE TALENTOS 
é uma ferramenta de inclusão social através do esporte, em parceria com a Federação 
Amapaense de Judô, Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento-
AIFA(SEJUSP), Delegacia Geral de Polícia Civil - DGPC e Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá – TJAP(VEPMA), 



Visa a criação de condições e oportunidades para que crianças e adolescentes
possam desenvolver, através do esporte, o seu potencial como pessoas e cidadãos
Educar e socializar as crianças e adolescentes das comunidades de baixa renda em
situação de vulnerabilidade social através do esporte, buscando melhorar sua
saúde, qualidade de vida e conduta moral – coragem, audácia, força de vontade,
companheirismo, humildade - e ao mesmo tempo procurando reduzir tendências
negativas, como insegurança, individualismo, medo e comodidade;
Reduzir a evasão escolar dessas crianças e adolescentes e ao mesmo tempo
estimular a melhoria do desempenho escolar dos mesmos;
Promover sua integração e inclusão social;
Afastá-las da criminalidade e das drogas;
Formá-las para a prática da cidadania;
Estimular a prática esportiva nas comunidades carentes;
Difundir e democratizar o esporte em todo o Estado.



A expectativa de futuro é bastante ousada, visto que estamos 
investindo na capacitação dos professores, estimulando a participação em eventos 
nacionais e buscando parcerias para dar suporte às demandas encontradas.

Firmar parcerias para manter a expansão com a criação de novos 
pólos
Na capital e nos municípios. 

FUTURO



AIFA - ALTO RENDIMENTO





AIFA - TARDE





KIDS & INICIANTES













SANTANA - COMJUV









PÓLO NOVA ESPERANÇA







SANTANA – ESCOLA SÃO BENTO





PÓLO AFUÁ - CRAS





CIOSP CONGÓS 







DISTRITO DO CORAÇÃO







MARABAIXO III – E. E. NILTON BALIEIRO







MUCA - E. E. ESFORÇO POPULAR







SANTANA - TEAM NEGRÃO







FAZENDINHA - E. E. ANGÉLICA GÓES







CIOSP DO NOVO HORIZONTE





CAPACITAÇÃO













RESULTADOS



















COMO FIRMAR PARCERIA?

- REPASSE DE QUALQUER VALOR MENSALMENTE

- PAGAMENTO DE UM MONITOR POR 10 MESES

- PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS EM 
EVENTOS OFICIAIS

- AQUISIÇÃO DE PASSAGENS 
AÉREAS/FLUVIAL/TERRESTRE PARA EVENTOS 
NACIONAIS

- AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (JUDOGUIS E CAMISAS)

- AQUISIÇÃO DE TATAMES





 Faixa CORAL 6º Dan - JUDÔ
 Graduado em Ed. Física – CREF 0125-G/AP
 Pós-Graduado em Fisiologia do exercício e Nutrição
 Especialista em esporte de alto rendimento - ABT/IOB/COB
 Capacitação – Preparação Física – Esportes e Fitness

Presidente/COORDENAÇÃO

APC ANTONIO JOVENILDO S VIANA

“O nosso principal objetivo é a formação integral do ser humano. Agregar nesta 
formação os benefícios da prática esportiva. Caso surjam TALENTOS, dar o 
suporte necessário para que esse talento possa chegar ao seu ápice”. 


