
acompanhar as nossas realizações, 

partilhando sempre que achar 

pertinente, as suas contribuições 

(informações, sugestões). 

 

Boa leitura!  

Ana Elenara Pintos 

Coordenadora Geral de Esporte e 

Lazer - DEDAP/SNELIS/ME 

Prezado leitor! 

Compreendendo que a Informa-

ção é conhecimento para ação, 

com consciência de suas alternati-

vas, limites e importância, esta-

mos lançando o “Boletim da Co-

ordenação Geral de Esporte e 

Lazer/DEDAP/SNELIS”.  

Este importante instrumento 

atuará como elemento mediador 

da comunicação e interação entre 

os diversos atores sociais envolvi-

dos nas ações do Programa Es-

porte e Lazer da Cidade e do 

Programa Vida Saudável, criados 

pelo Ministério do Esporte, tendo 

como objetivo central democrati-

zar o acesso ao esporte e ao lazer 

em nosso país. 

Além da integração interna 

(DEGEP/ DEDAP – SNELIS), a 

comunicação também cumpre 

um papel importantíssimo na 

integração com o ambiente ex-

terno. Essa integração baseia-se 

na capacidade da organização 

por meio da comunicação e do 

monitoramento, dos aconteci-

mentos no ambiente externo, 

identificando mudanças significa-

tivas no cenário, necessidades, 

demandas, sugestões, fazendo 

com que essas informações che-

guem ao ambiente interno e se 

transformem em respostas con-

cretas através das ações desen-

volvidas. 

Desejando promover uma ges-

tão democrática, integrada e 

participativa, convidamos você a 
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meio de ações educativas. 

“A continuidade do programa foi 

fruto das práticas positivas execu-

tadas com recursos do governo 

federal, mas que ao cumprir suas 

diretrizes firmou-se como modelo. 

O programa proporciona espaços 

que garantem mais qualidade de 

vida, por meio da convivência, 

vivência de valores, respeito e 

busca de realizações. Unindo gera-

ções por meio do esporte e lazer, 

crianças, adolescentes, jovens, 

adultos e idosos, e pessoas com 

necessidades especiais são o públi-

co-alvo do programa, que trabalha 

para que cada pessoa seja autor de 

Com as metas cumpridas em Ivoti 

e o convênio do PELC encerrado, 

as atividades desenvolvidas com 

recursos do governo, via Ministé-

rio do Esporte, foram aproveita-

das pelas autoridades públicas e 

agentes sociais capacitados, que 

deram continuidade ao programa 

com recursos provenientes da 

prefeitura. Com o Programa Lazer 

Unindo Gerações (Plug), versão 

do PELC, o governo local lançou 

mão das práticas anteriores e as 

colocou em execução, visando 

melhorar a vida dos moradores, 

favorecendo o desenvolvimento 

humano e a inclusão social, por 

seu próprio conhecimento, cons-

truções e ações”, afirma Marliese 

Christine Simador, coordenadora-

geral do Plug. 

Falando do PELC - Ivoti (RS) exemplo de Autogestão 

Bailarinas do PELC 

Ivoti 

Leia mais em: 

http://www.pst.uem.br 
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“Vamos garantir a 

implantação de mais 

núcleos e 

consequentemente um 

maior número de 

beneficiados pelo 

esporte e lazer”.  

Afonso Barbosa 

Secretário Nacional 

Abertura do primeiro dia de Análise de 

Mérito das propostas enviadas. 

Edital PELC e Vida Saudável 2012 
A chamada pública do Programa Esporte e 

Lazer da Cidade (PELC) e Vida Saudável para 

renovação e implantação de núcleos totalizou 

o cadastro de 632 propostas de entidades 

públicas (prefeituras municipais) e federais 

(universidades) de todo o país. A análise de 

mérito dos pedidos, realizada por 20 convida-

dos, em Brasília, terminou na sexta-feira dia 03 

de agosto. 

A abertura dessa fase, na quarta-feira dia 1º, 

contou com a presença do Secretário Nacio-

nal de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão 

Social (SNELIS), Afonso Barbosa, e das direto-

ras de departamento Gianna Perim 

(Departamento de Desenvolvimento e Acom-

panhamento de Políticas e Programas Interse-

toriais de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão 

Social) e Gabrielle Lourenço (Departamento 

de Gestão de Programas Esporte, Educação, 

Lazer e Inclusão Social), do Ministério do Es-

porte. A Coordenadora  Geral de Formaliza-

ção  Maria Susana de Araújo que coordenou o 

processo de análise técnica inicial das propos-

tas, os Formadores do PELC, colaboradores e 

convidados do Ministério da Educação, da 

Secretaria de Promoção de Políticas de Igual-

dade Racial (SEPPIR) e da Secretaria-geral da 

Presidência da República compuseram o grupo 

de trabalho de análise de mérito. 

Na ocasião, o Secretário Afonso Barbosa res-

saltou a importância do momento. “Vamos 

garantir a implantação de mais núcleos e con-

sequentemente um maior número de benefici-

ados pelo esporte e lazer”, afirmou. 

Para o coordenador do Sistema de Formação 

da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), Helder Isayama, a contribuição dos 

Formadores no processo representa um ga-

nho significativo para o Ministério do Esporte.  

A coordenadora-geral de Esporte e Lazer, Ana 

Elenara Pintos, apresentou as diretrizes dos 

Programas PELC e Vida Saudável, apontando 

as principais inovações que o chamamento 

público garantirá aos conveniados:   

 

-Orçamento do PELC - ampliação do orça-

mento das ações para 21 milhões; 

-Vigência ampliada, de 14 para 18 meses dos 

convênios; 

-Aumento dos salários dos agentes sociais; 

-Criação da função Coordenador Técnico do 

projeto; 

-Qualificação da proposta pedagógica do PELC 

e Vida Saudável; 

-Divisão dos Programas com nova tipologia; 

-Limitação das entidades para gestão de con-

vênios; 

-Novo quantitativo do material esportivo do 

Programa e qualificação de novos layouts. 

 

Passado o período de análise do mérito ocor-

reu a análise técnica, desenvolvida pela equipe 

da CGFOR. O resultado final você pode a-

companhar no site do Ministério do Esporte: 

http://www.esporte.gov.br 

(Fonte: site ME com adaptações) 

PELC Campinas utiliza as redes 

sociais para divulgar  suas ativida-

des do mês de agosto.  De futebol 

a oficinas de peteca, o PELC Cam-

pinas está com as inscrições aber-

tas. 

Confira as atividades na página do 

facebook: 

http://facebook.com/pelccampinas 

 

 

PELC Amazonas realizou no dia 

25 de agosto a etapa gerontológica 

do II Jogos Recreativos do PELC 

Amazonas 2012. Na página do 

facebook é possível acompanhar 

fotos dos jogos e conferir a pro-

gramação. 

Acesse: 

http://facebook.com/amazonaspelc 

Esteio lança o blog do PELC com 

informações sobre as oficinas, 

tipos e locais das aulas, contando 

sua trajetória do convênio e com-

partilhando fotos das atividades 

em ação. O convênio está preste 

comemorar seus 12 meses de 

ação. 

Vale a pena conferir: 

http://pelcesteio.blogspot..com.br 

 

O que rola por aqui? 
Entidade 

conveniada esse 

espaço é seu! Nos 

envie informações 

de seus eventos e 

atividades , 

novidades, enfim, 

tudo relacionado 

aos programas que 

estaremos 

divulgando aqui. 

Abertura do primeiro dia de Análise de Mérito das propostas. 

http://www.esporte.gov.br/arquivos/snelis/PELC2012/resultadoFinalPELC0012012.pdf
http://facebook.com/pelccampinas
http://facebook.com/amazonaspelc
http://pelcesteio.blogspot.com.br
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Entrevista com a Assistente Técnica 

Roberta Freitas : 

1)Qual foi o objeto motivacional dessa 

visita? 

Vivenciar a experiência de acompa-

nhar in loco o processo de estrutura-

ção de um convênio do PELC. Neste 

caso, a atividades acompanhada foi  o 

Módulo Introdutório do Sistema de 

Formação do convênio da Prefeitura 

Municipal de Porto Alegre. 

2)Como foi poder visualizar o projeto acontecendo? 

É uma experiência ímpar,  saber e entender as reais dificuldades de 

perto e poder auxiliá-los, é muito significativo e justifica nosso traba-

lho 

3)O que mudou em relação a sua percepção após ver as atividades aconte-

cendo?  

O módulo introdutório ocorre antes do início das atividades, 

não há portanto,  um contato com os beneficiados e sim com 

a equipe de trabalho (agentes sociais de esporte e lazer). Foi 

muito interessante ver a forma com que a proposta pedagógi-

ca acontece, com uma metodologia que envolve os agentes, 

fazendo com que se reconheçam no processo. 

4)O que mais lhe chamou atenção nessa visita, especificamente, 

nesse convênio? 

A diversidade dos núcleos e dos beneficiados.  Tivemos duas 

visitas, em específico: 01 Núcleo com uma super estrutura e 

ainda com carência de inscrições e interessados e outro nú-

cleo com uma demanda imensa e carência de estrutura. 

5)Alguma consideração que gostaria de fazer sobre a experiência? 

Sinto-me lisonjeada de integrar a equipe da SNELIS – CGEL e 

poder contribuir para implementação deste importante pro-

grama social – PELC,que tem a capacidade de mudar a vida das 

pessoas para melhor. 

Atividade PELC Prefeitura Municipal 

de Porto Alegre 

Reestruturação do PELC 
Claro que ao dizer isso não se pretende mascarar nossas per-

das, e sim  indicar que continuar acreditando no potencial do 

Programa, pensar estrategicamente e ampliar a participação da 

Academia, viabilizada pela parceria com a UFMG, tem possibili-

tado à Equipe SNELIS não apenas a continuidade das ações que 

vinham sendo desenvolvidas, mas inclusive ampliar o alcance da 

política de Esporte e Lazer. É importante registrar a decisão de 

manter o orçamento previsto na LOA 2012 para o PELC, mes-

mo com o contingenciamento sofrido pelo Ministério, e parti-

cularmente pela SNELIS este ano. Essa decisão, associada à 

dedicação e persistência das Coordenações responsáveis pe-

lo programa (CGEL e CGLIS), além de todas as demais coorde-

nações da SNELIS envolvidas nesse processo, foram fundamen-

tais para que as mudanças no PELC possam ser vistas de uma 

outra perspectiva, não aquela prevista inicialmente, de um Tita-

nic afundando, mas a que vislumbramos no horizonte: um gran-

de transatlântico mudando seu destino. 

 Essa visão pode se concretizar se contarmos com a contribui-

ção imprescindível das pessoas que fizeram com que o PELC 

chegasse até aqui e a participação efetiva dos que hoje com-

põem a nossa Equipe não apenas na SNELIS, mas por esse Brasil 

afora na formação e no dia a dia dos nossos núcleos. Só assim 

seremos capazes de prosseguir de forma gratificante nessa mu-

dança de curso, fazendo da política de Esporte e Lazer uma 

obra da qual cada um de nós possa se orgulhar no futuro. 

Como bem disse Fernando Pessoa,  " ...tantas vezes pensamos 

ter chegado, tantas vezes é preciso ir além..." 

  

Contamos com vocês! 

Gianna Perim 

O último ano - julho/ 2011 a julho/ 2012 - foi um período de muitas 

incertezas para o PELC, decorrentes principalmente do processo de 

reestruturação do Ministério, que pareciam indicar um completo 

esvaziamento da política de Esporte e Lazer. O PELC deixava de ser 

um Programa Orçamentário composto de diversas ações 

(funcionamento de núcleos,  fomento à pesquisa, implantação e mo-

dernização de infra-estrutura, entre outras) para tornar-se parte de 

uma única ação orçamentária, onde foram incorporados todos os 

programas de democratização de acesso ao esporte do Ministério. 

De fato, um cenário bastante nebuloso. 

 No entanto, dissipadas as nuvens, o que parecia um grande abalo em 

seus alicerces está se traduzindo hoje em uma corajosa e promissora 

retomada, graças ao esforço coletivo iniciado desde então, e que já 

aponta resultados importantes: as novas Diretrizes para as políticas 

de Esporte e Lazer, com reconhecimento das especificidades do 

“Vida Saudável” em relação ao “PELC todas as idades”,  a definição 

de diretrizes específicas para o “ PELC Povos e Comunidades Tradi-

cionais” e ainda a revisão das ações e 

valores financiados pelo ME;  a prioriza-

ção na municipalização da política com o 

lançamento do edital para governos 

municipais e universidades; a qualificação 

do processo seletivo com a inclusão de 

critérios pedagógicos e a participação 

dos formadores desde o primeiro mo-

mento da seleção; a ampliação do pro-

cesso de formação e acompanhamento 

pedagógico dos convênios;  a introdu-

ção de novas tecnologias no processo 

de formação com vistas a alcançar os demais agentes que atuam nas 

políticas de esporte e lazer dos municípios; entre muitos outros que 

estão sendo construídos a muitas mãos. 

  

Nova marca e segmento de 

núcleos do PELC. Povos e 

Comunidades Tradicionais. 
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Qual sua viagem dos sonhos?  Ir de 

Paris a Istambul no Expresso do 

Oriente, sua rota original, na cabi-

ne mais luxuosa.  

Qual seu livro de cabeceira? Cem 

anos de solidão - Gabriel Garcia 

Marques  

Um momento inesquecível? Pode ser 

dois?? O nascimento dos meus 

filhos  

Qual citação favorita? "(...)Tudo vale 

a pena se a alma não é pequena" 

Fernando Pessoa  

Qual seu nome? Gianna 

Onde nasceu? Em Rolândia - PR 

Casada, solteira? Sou casada 

Tem filhos? Como se chamam? Dois, 

João de 22 e Netto de 20. 

O que gosta de fazer nas horas de 

folga? Tomar sol, mas quando a 

folga é mais longa, adoro viajar  

O que toca no seu som? Marisa 

Monte  

Na minha cozinha não pode faltar? 

Queijo parmesão e um bom vinho 

tinto. 

Trabalhar no Ministério do Esporte 

é...uma paixão inexplicável... 

tornasse. A família concordou e a 
pequena tartaruga então saiu para 
buscar o sal. 
Três dias se passaram e a pequena 
tartaruga ainda não havia retornado. 
Cinco dias… Seis dias… Então, no 
sétimo dia, a tartaruga mais velha, 
que já não agüentava de tanta fome, 
anunciou que ia comer, e começou a 
desembalar um sanduíche. 
Quando ela deu a primeira “dentada” 
no sanduíche, a pequena tartaruga 
saiu detrás de uma árvore e gritou: 
- Ahhãããããã! Eu tinha certeza que 
vocês não iam me esperar. Agora é 
que eu não vou mesmo buscar o sal!
No trabalho em equipe, e também 
em nossas vidas, muitas vezes as 
coisas acontecem mais ou menos 
desse jeito. Desperdiçamos muito 
tempo esperando que as pessoas 
vivam à altura de nossas expectativas, 
e ficamos tão preocupados com o 
que os outros estão fazendo, que 
deixamos de fazer a nossa parte; de 

fazer o que se espera de nós. 
Entre o estímulo e a resposta, há 
um espaço, onde estão a liberdade 
e o poder de mudar as nossas 
escolhas. Entre qualquer coisa que 
tenha acontecido ou esteja aconte-
cendo a você neste momento, e a 
sua resposta a elas, há um espaço 
em que você tem a liberdade e o 
poder de escolher a sua resposta. 
E estas respostas é que vão gover-
nar o seu crescimento, suas reali-
zações e suas contribuições para 
que você e sua equipe se tornem 
cada vez melhor. 
Se os outros não estão fazendo a 
parte que lhes compete, em vez de 
deixar-se influenciar por esta situ-
ação, escolha fazer o melhor, deci-
da fazer a sua parte com excelên-
cia, porque dessa maneira você é 
quem influenciará as pessoas, aju-
dando a tornar a equipe e o ambi-
ente de trabalho melhores a cada 
dia.” 
Marco Fabossi 

“A família de tartarugas decidiu 
sair para um piquenique, e por 
serem naturalmente lentas, leva-
ram alguns dias para prepararem-
se para seu passeio. Finalmente a 
família de tartarugas saiu de casa 
para procurar um lugar apropria-
do, e durante o segundo dia da 
viagem encontraram o lugar ideal! 
Elas levaram algumas horas para 
limpar a área, desembalaram a 
cesta de piquenique e terminaram 
os arranjos. Quando elas estavam 
prontas pra comer, descobriram 
que tinham esquecido o sal. Poxa, 
todas concordaram que um pique-
nique sem sal seria um desastre, e 
após uma longa discussão, a tarta-
ruga mais nova foi escolhida para 
voltar em casa e pegar o sal, pois 
era a mais rápida das tartarugas. 
A pequena tartaruga lamentou, 
chorou, e esperneou, mas concor-
dou em ir com uma condição: que 
ninguém comeria até que ela re-

Refletir sobre...Trabalho em equipe 

Diz aí... 

- Em 1904 foi disputado um 
triatlo durante as Olimpíadas. 
Só que as três provas eram 

salto a distância, arremesso de 
martelo e ginástica. 
- Esportes que ja foram olím-
picos: golfe, cabo-de-guerra, 

tiro ao pombo, vôo livre de 

planador, doze horas de ciclis-
mo e levantamento de peso 

com uma só mão. 

- A prova mais nobre 
do atletismo é a dos 100 
metros rasos, que duram 

pouco menos de 10 segundos. 
- Uma piscina olímpica tem 
1.890.000 litros de água e 

possui temperatura constante 
da água a 25 graus.  

Quer participar do Boletim 

Eletrônico da CGEL? Es-

creva-nos com sugestões 

de matérias, curiosidades, 

dúvidas, quer saber mais 

sobre determinado assun-

to? Fique a vontade, aqui 

também é seu espaço. 

 

Envie um e-mail para: 

cgel.me@gmail.com 

 

Acesse nosso perfil e pági-

na no facebook: 

boletim.cgel 

 

Direção: 

Ana Elenara Pintos 

 

Desenvolvimento: 

Suesley Lins 

Arthur Marinho 

Estagiário 

Walter Ximenes 

Estagiário 

Luciene Costa 

Secretária 

Olga Ribeiro 

Secretária 
Roberta Freitas 

Assistente 

Suesley Lins 

Assistente 

Ana Elenara Pintos 

Coordenadora 

CONTATOS: 

ana.pintos@esporte.gov.br  - (61) 3217-9409 
roberta.freitas@esporte.gov.br  - (61) 2026-1515 
suesley.carolino@esporte.gov.br - (61) 2026-1452 

luciene.vasconcelos@esporte.gov.br - (61) 3217-1804 
olga.ribeiro@esporte.gov.br - (61) 3217-9658 
arthur.marinho@esporte.gov.br - (61) 2026-1514 
walter.junior@esporte.gov.br - (61) 2026-1514 

Na próxima edição conheceremos a equipe CGELIS 

Você Sabia? 

Gianna Perim 

Diretora do DEDAP 


