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ENTIDADE ESPORTISTA DE FUTEBOL AMADOR – “CLUBE ATLÉTICO LAJEADO” 

 

O Clube Atlético Lajeado é uma entidade esportiva de futebol amador na modalidade 

futebol de campo. 

Contamos atualmente com duas categorias que são compreendidas respectivamente 

como ESPORTE e VETERANO, que possuem administrações de seus centros de custos 

totalmente independentes. 

A entidade hoje conta com a mensalidade dos jogadores para que sejam supridas suas 

necessidades básicas, necessidades essas que vão de: 

a) Higienização dos uniformes (lavagem dos fardamentos); 

b) Pagamento de ligas responsáveis pela a agenda de compromissos esportivos 

da entidade; 

c) Materiais esportivos (bolas, cartões, apitos e afins); 

d) Suprimentos para primeiro atendimento ao atleta (pomadas, faixas e outros...); 

e) Compra de uniformes para as categorias; 

f) Eventos estabelecidos no cronograma anual da entidade. 

Dentro deste cronograma, já estão sendo estruturadas, mais duas categorias, 

aumentando com isso a estrutura da Entidade Esportiva, estas categorias são a do Futebol 

Feminino com isso estamos reconhecendo a participação das mulheres no cenário esportivo 

amador e mostrando que é possível caminharmos juntos sem discriminação, além do futebol 

feminino vamos criar a categoria de Futebol infanto-juvenil com isso vamos atender as crianças 

de 12 a 16 anos de nossa comunidade, com a inclusão social através do esporte. Além destas, 

estaremos implantando a Sede Administrativa da entidade independente da Sede Social para 

que cada qual tenha a sua respectiva finalidade e espaço respeitado. 

O Clube Atlético Lajeado “C.A.L.” conta hoje com uma estrutura com ampla divulgação 

nas mídias sociais (Facebook / WhatsApp entre outras), promovemos em nossa comunidade 

campanhas para auxilio ao próximo como campanha do agasalho e arrecadação de alimentos 

onde são entregues na Igreja Local para a distribuição as famílias carentes. Estamos neste ano 

adicionando em nosso calendário o mês das crianças onde faremos juntamente com doações dos 

comerciantes do bairro a distribuição de brinquedos para a comunidade. 

 

http://www.lajeado.net/
http://www.lajeado.net/
mailto:diretoria@lajeado.net


 

CLUBE ATLÉTICO LAJEADO 
Rua Cabral de Ataíde, 738 Vila Iolanda, Lajeado, São Paulo – SP. 
CEP: 08451-120                        Site: http://www.lajeado.net  

 

 

Site:              http://www.lajeado.net 
E – mail:       diretoria@lajeado.net   

 

Apesar de sermos uma entidade de esporte amador, contamos com uma estrutura 

administrativa; financeira; social entre outras muito bem organizadas e com representantes de 

compromisso e responsabilidade, bem como competências a habilidades em suas respectivas 

áreas de atuação. 

Temos uma prospecção de crescimento no próximo ano com adição dessas categorias 

em 35% de participantes que hoje está em torno de 50 pessoas diretamente envolvidas com o 

time sem contar com eventuais torcedores. 

Estamos num projeto audaz para conseguirmos um campo para ser nossa casa para 

mandos de jogos e com isso fortalecermos ainda mais nossa entidade. 

Hoje contamos em nosso grupo de diretores, profissionais em diversos seguimentos do 

mercado, que de forma voluntaria auxiliam nossos atletas em questões extracampo para que este 

mesmo atleta possa resolver da melhor maneira possível os empasses cotidianos. 

 Esta é uma prévia sobre nossa entidade, nossos desafios e nossas conquistas, estamos 

a cada dia aperfeiçoando nossos métodos e em processo de melhorias constantes para que 

possamos atingir o maior contingente e assim trazer lazer e proporcionar uma alternativa para a 

pratica de esporte e Inclusão Social. 

 

Sem Mais, 

 

 

 

Reinaldo S. Quintania 
(Presidente) 
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