


O Manaus Futebol Americano é um 
programa esportivo, criado a 6 anos, com o 
objetivo de disputar competições a nível 
estadual, regional e nacional da modalidade. 
Hoje somos a principal equipe do norte do 
país, representando nossa cidade, nosso 
Estado, nossa floresta e nossa cultura.

quem 
somos?



somos 
pioneiros

6 anos de existência.

 Primeiro campeão da copa norte de FA

Primeiro campeão da liga de acesso do norte do país

Primeiro time do Amazonas a participar da primeira divisão da modalidade. 

Primeiro time do Amazonas a realizar evento de primeira divisão em Manaus.

 Primeiro time amazonense a jogar uma partida oficial no sudeste do país.

 Primeiro time do norte a jogar partida oficial no sul do país.



REPRESENTATIVIDADE 
E NOTORIEDADE

Atualmente contamos com 
mais de 20 mil seguidores no 
I n st a g ra m  e  at u a m o s  e m 
d i v e r s a s  m í d i a s ,  c o m o 
Facebook, Youtube, rádio e 
televisão. 



contabilizando 
vitorias 

Campeão Da Copa Norte

2017  

Campeão Amazonense

2018

Campeão BFA Norte 

2019

´



projeto 
criando sonhos 



projeto 
criando sonhos 

O projeto criando sonhos tem como 
objetivo estimular a prática do futebol 
americano, promovendo a inclusão social 
de crianças e adolescentes em condições 
socioeconômicas de vulnerabilidade. 



DESENVOLVIMENTO DO PROJETO:

200 crianças e adolescentes inscrições.

04 núcleos em zonas distintas da cidade.

Atividades realizadas 5 vezes por semana.

Mão de obra multidisciplinar, 

contando com preparador físico,

fisioterapeuta, assistente social e psicólogo.

Material didático e uniformes entregues gratuitamente.

projeto 
criando sonhos 

Fomentando valores como disciplina, 
trabalho em equipe e ética. Contribuindo 
também com a redução da evasão
escolar, aumentando uma melhora na 
qualidade de vida dos participantes e 
conscientizando-os sobre a importância 
da preservação ambiental e dos valores 
éticos e da responsabilidade social. 



desenvolvimento 
do 

projeto 



mapa de
atendimento

ceti zilda arns 
norte

leste

sul

oeste ceti cinthia regia

ceti gilberto mestrinho

ceti aurea braga

(santa etelvina)

(jorge teixeira)

(educandos)

(compensa)



Mais de 200 

~
~

crianças e adolescentes 
atendidas de forma 

gratuita

inscricoes



equipe 
multidisciplinar 

preparador fisico fisioterapeuta 

psicologoassistente social 

´́

´



UNIFORME



projeto 
ambiental

IM
AGEM M

ERAMENTE IL
USTRATIVA

INGRESSOS IMPRESSOS EM PAPEL SEMENTE.

Todos os ingressos vendidos para as partidas realizadas em 
Manaus, em seu destaque, são recolhidos e entregues para 
que as crianças do projeto CRIANDO SONHOS possam 
realizar o plantiu dessas sementes, nas beiras dos igarapés de 
Manaus,  cr iando uma consciência ambiental  nos 
participantes do projeto, e, ajudando no reflorestamento da 
Amazônia brasileira.



dados do
projeto 

Processo: 71000.064186/2021-14
Proponente: Associação Atlética Esportiva Manaus
Título: Criando Sonhos
Registro: 2101971
Manifestação Desportiva: Desporto de Participação
CNPJ: 24.348.346/0001-43
Cidade: Manaus UF: AM
Valor autorizado para captação: R$ 1.022.728,90
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 1862 DV: 7 Conta Corrente (Captação)
Vinculada nº 71136-5
Período de Captação até: 14/10/2023



dados do
projeto 





feminino
projeto flag

Flag football é um jogo semelhante ao 
futebol americano, porém, com menos  
contato físico. No Flag football é usado um 
cinto de flag, que, caso o jogador do time da 
defesa tire este cinto, o time de ataque 
acaba sua decida e começa uma nova 
descida daquele ponto. É uma modalidade 
utilizada pra iniciação esportiva do futebol 
americano para crianças e adolescentes de 
todos os gêneros.



o esporte 
que mais cresce 

no brasil 

115 mi

23,3mi

19,7mi

7,2mi

PAÍSES COM MAIS FÃS DA NFL 
FORA DOS ESTADOS UNIDOS 
(GLOBAL WEB INDEX, 2015)

*Este número é cada vez maior 
ano a ano no Brasil.



ESPORTE 

principais campeonatos 
internacionais

principais campeonatos 
nacionais

MUNDIAL 



REPRESENTATIVIDADE 
E NOTORIEDADE

ESTAMOS NO 
RADAR DO 

BRASIL 



 O ano de 2016 é a prova viva disso, com vários 
jogos chegando na casa dos 4 dígitos e alguns 
chegando aos 5.
                       
                         

Manaus North Lions vs. Manaus Broncos – 8.515 
(Manaus Bowl/Arena Amazônia/Manaus)

4º  MAIOR PUBLICO DO ESPORTE NO PAÍS

8 mil8 mil
somos mais de somos mais de 

REPRESENTATIVIDADE 
E NOTORIEDADE



Todos os doadores do projeto estão ligados a todas as ações do time, 
de forma igual, independente do valor doado.

FACA PARTE DESTE
TIME DE GIGANTES 



SUA MARCA NA PLACA 
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