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ME e Eletronorte unem forças para levar esporte e lazer à população 

22/07/2004 18:23 

 

Mais uma parceria de peso vai permitir que o esporte e o lazer cheguem a cidadãos de diversos municípios brasileiros 

que vivem em áreas de vulnerabilidade sócio-econômica. Nesta quinta-feira (22/07) o Ministério do Esporte e a 

Eletronorte assinaram um Protocolo de Intenções para ampliar a execução do Programa Esporte e Lazer da 

Cidade em comunidades localizadas na região da Amazônia Legal e também do Distrito Federal. Na ocasião, o 

Ministro Agnelo Queiroz ressaltou que a Eletronorte tem um papel social fundamental em sua área de atuação e 

agradeceu pela sensibilidade e compreensão da estatal em enxergar o esporte como um direito social. "A qualidade de 

vida não é um privilégio, mas sim um direito do cidadão. Com essa parceria vamos levar o programa para populações 

indígenas, afros-descendentes, crianças, idosos, jovens, pessoas que vivem em áreas distantes, ajudando a proporcionar 

o desenvolvimento humano", afirmou Agnelo. Para o diretor-presidente da Eletronorte, Roberto Garcia Salmeron, 

contribuir para que o Programa Esporte e Lazer chegue a mais pessoas é uma causa nobre. "Sinto-me orgulhoso de ser 

parceiro do Ministério do Esporte neste projeto", disse Salmeron. A Eletronorte está presente em 58% do território 

nacional, basicamente na Região Norte. Entre os primeiros projetos pilotos resultantes dessa parceria estão áreas 

localizadas próximas às usinas hidrelétricas de Tucuruí (PA), Porto velho (RO) e Ferreira Gomes(AP). A empresa 

estatal também vai atuar na busca de parcerias com os Comitês Regionais de Responsabilidade Social, com o 

mapeamento e indicação de comunidades que serão beneficiadas pelo programa. Além disso, algumas estruturas físicas 

da Eletronorte poderão ser utilizadas, como por exemplo, os clubes e demais áreas de lazer.Programa Esporte e Lazer 

da Cidade - Iniciado no primeiro ano da gestão do ministro Agnelo Queiroz, em 2003, este programa visa garantir o 

acesso ao esporte recreativo e ao lazer, promovendo a inclusão social através do esporte. Realizando eventos que 

envolvem diversas atividades e vivências - como a dança, o teatro, a música, a luta, o esporte, o jogo, a ginástica e a 

capoeira - crianças, jovens, adultos, idosos e portadores de deficiência e/ou necessidades especiais têm a chance de se 

organizar de forma criativa, autônoma e coletiva e participar de momentos de lazer. O programa é implementado por 

meio de convênios do Ministério do Esporte com os governos municipais e estaduais, ONGs, instituições públicas e 

privadas e instituições federais e estaduais de ensino superior. Atualmente, os convênios do Ministério do Esporte 

atendem diretamente cerca de 95 mil pessoas - chegando a envolver até 300 mil pessoas nos eventos de esporte e lazer. 

Até o final deste ano a expectativa do Ministério é envolver mais de 100 mil pessoas em todo país apenas no 

funcionamento de núcleos, chegando a cerca de 450 mil atendimentos indiretos. Christiane Telles  

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/41786-me-e-eletronorte-unem-forcas-para-levar-

esporte-e-lazer-a-populacao 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/41786-me-e-eletronorte-unem-forcas-para-levar-esporte-e-lazer-a-populacao
http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/41786-me-e-eletronorte-unem-forcas-para-levar-esporte-e-lazer-a-populacao


 

 
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS  

PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA  
CIDADE (PELC)  E VIDA SAUDÁVEL 

Acesse o nosso Repositório Digital: http://www.repositorioceme.ufrgs.br    

 

 

Imperatriz (MA) planeja atividades do Esporte e Lazer da Cidade 

27/07/2004 16:09 

 

Brasília, 27/07/2004 (Ascom/ME) - Mais de 130 pessoas, entre coordenadores, bolsistas, monitores e professores, estão 

envolvidas com as atividades do projeto-piloto do Programa Esporte e Lazer da Cidade, no município maranhense de 

Imperatriz. A iniciativa desta equipe, em parceria com o Ministério do Esporte, além de promover a inclusão social, vai 

permitir o acesso ao esporte recreativo e ao lazer para a população que vive em comunidades carentes. Para dar início às 

atividades do programa, a coordenação do projeto vai se reunir nesta terça-feira (27/07), na Secretaria Municipal de 

Educação, com todos os coordenadores de núcleos. O objetivo da reunião é traçar as principais estratégias de ação do 

programa - mobilização comunitária, participação social, calendário de eventos, entre outros - , o treinamento dos 

monitores e bolsistas e a primeira atividade a ser executada. A previsão é realizar um passeio ciclístico no segundo final 

de semana de agosto, em comemoração ao Dia dos Pais, envolvendo participantes de dois dos oito núcleos: Conjunto 

Vitória e DNIT. De acordo com a coordenadora-geral do projeto, Conceição Amorim, a meta para os 10 meses de 

execução do programa é cadastrar pelo menos 1400 pessoas e envolver mais 18 mil pessoas de forma indireta, nos 

eventos e atividades planejadas."Além das atividades recreativas vamos trabalhar a preservação da identidade 

cultural. Entre as oficinas planejadas temos as danças típicas do maranhão como o Bumba meu boi, o Cacuriá, o Lili, 

e o Lindô, por exemplo", explica Conceição. Durante todo mês de agosto acontecerão atividades de mobilização nas 

comunidades beneficiadas pelo Programa. Os interessados em participar do Programa Esporte e Lazer da 

Cidade podem se informar sobre o calendário de eventos em qualquer um dos núcleo do programa. Veja a relação de 

núcleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade: 01- Complexo Esportivo Barjona Lobão- Av. da Juventude, 701 - 

Nova Impetrariz 02- Beira Rio - Av. Beira Rio - Beira Rio 03- Santa Rita - Rua Santa Rita- Salão Paroquial de Santa 

Rita 04- DNIT - BR 010 - Cacauzinho 05- Parque das Palmeiras - Conjunto Parque das Palmeiras 06- Vila Conceição I 

- Praça Principal - Vila Conceição I 07- Coquelândia - Praça da Capela - Povoada de Coquelândia 08- Nova Vitória - 

Praça Principal - Conjunto Vitória Programa Esporte e Lazer da Cidade - Iniciado no primeiro ano da gestão do 

ministro Agnelo Queiroz, em 2003, este programa visa garantir o acesso ao esporte recreativo e ao lazer, promovendo a 

inclusão social através do esporte. Realizando eventos que envolvem diversas atividades e vivências - como a dança, o 

teatro, a música, a luta, o esporte, o jogo, a ginástica e a capoeira - crianças, jovens, adultos, idosos e portadores de 

deficiência e/ou necessidades especiais têm a chance de se organizar de forma criativa, autônoma e coletiva e participar 

de momentos de lazer. O programa é implementado por meio de convênios do Ministério do Esporte com os governos 

municipais e estaduais, ONGs, instituições públicas e privadas e instituições federais e estaduais de ensino superior. 

Atualmente, os convênios do Ministério do Esporte atendem diretamente cerca de 95 mil pessoas - chegando a envolver 

até 300 mil pessoas nos eventos de esporte e lazer. Até o final deste ano a expectativa do Ministério é envolver mais de 

100 mil pessoas em todo país apenas no funcionamento de núcleos, chegando a cerca de 450 mil atendimentos 

indiretos. Christiane Telles 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/41775-imperatriz-ma-planeja-atividades-do-

esporte-e-lazer-da-cidade  
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"Amigos do Projeto" participam de programa do ME, no RS 

28/07/2004 18:30 

 

Brasília, 28/07/2004 (Ascom/ME) - O projeto-piloto do Programa Esporte e Lazer da Cidade do município de Bagé 

(RS) ganhou mais um reforço para desenvolver as atividades e eventos de esporte recreativo e lazer. O "Amigos do 

Projeto" é uma ação para ampliar a participação e principalmente permitir maior qualificação dos coordenadores, 

professores, bolsistas e monitores que atuam no projeto. A idéia é conciliar ao planejamento e formação em serviço dos 

núcleos de esporte recreativo e de lazer o trabalho voluntário de professores universitários, psicólogos, assistentes 

sociais, abordando diversos temas importantes na relação com a comunidade em geral. Segundo a coordenadora do 

piloto no município gaúcho, Ana Elenara da Silva, os profissionais que integram o "Amigos do Projeto" viabilizam a 

formação de mais pessoas, de forma continuada e sem ônus para o programa. "A ajuda de colaboradores de diversas 

áreas - seja ela cultura, educação, esporte e saúde - é muito importante para a qualificação da nossa equipe", explica 

Ana Elenara. No próximo mês de agosto, o Esporte e Lazer da Cidade vai promover um Encontro de Formação com a 

participação de professores-consultores nacionais durante quatro dias de capacitação. A idéia é dar continuidade ao 

trabalho que os "Amigos do Projeto" já vem desenvolvendo. Direito ao esporte e ao lazer - Em Bagé, 10 núcleos estão 

em plena atividade e desde o início do funcionamento do projeto-piloto, em março de 2004, já foram realizados 17 

eventos, envolvendo diretamente mais de 3 mil pessoas e 12 mil de forma indireta. Os beneficiários do programa são 

crianças, jovens, adultos, idosos e portadores de deficiência e necessidades especiais, que contam conta com o trabalho 

de uma equipe de 80 pessoas - entre coordenadores, professores, bolsistas, monitores e profissionais de diversas áreas. 

Atualmente, o programa desenvolve 26 oficinas temáticas, entre esporte, artes, artesanato, música, teatro, artes marciais 

e recreação. Além dessas atividades, Bagé apresenta um diferencial importante para o público portador de deficiência e 

de necessidades especiais. É o trabalho com Equoterapia - um tratamento complementar de reabilitação física e mental 

que utiliza o cavalo como instrumento de trabalho em uma abordagem multidisciplinar. Atividades normalmente 

praticadas por uma pequena parcela da população, como o hipismo e tênis, também estão à disposição das comunidades 

carentes atendidas pelo programa. Segundo o Coordenador de Apoio, Capacitação e Eventos Esportivos da Secretaria 

Nacional de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer, do Ministério do Esporte, Marcelo Ferreira, "essas atividades são 

demonstrações de como o Programa Esporte e Lazer da Cidade vem dando passos firmes a caminho da ampla 

democratização do esporte e do lazer e sua condição de direito social". Christiane Telles  

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/41769-amigos-do-projeto-participam-

de-programa-do-me-no-rs 
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Esporte e Lazer na Cidade encerra primeira fase em município carioca 

30/07/2004 11:11 

 

Neste domingo, 1º de agosto, o Programa Esporte e Lazer da Cidade, projeto piloto de Niterói, vai promover a ação 

"Domingo no Parque". O evento é uma confraternização dos participantes de quatro núcleos que desfrutam do esporte 

recreativo e do lazer, e marca o encerramento dos seis meses da primeira fase da execução do programa no município 

carioca. A partir das 9h, no parque Campo de São Bento, crianças, jovens, adultos, idosos e portadores de necessidades 

especiais vão poder conferir e participar da programação da atividade que inclui apresentações de teatro, música e 

dança, exposições de arte, oficinas de dança, jogos de competição e brincadeiras. O evento está programado para 

encerrar às 15h30. O projeto piloto de Niterói conta com a participação de 101 pessoas, entre coordenadores, 

professores, bolsistas e monitores, para atender a 1.200 participantes. O Programa atua em quatro Pólos (Barreto, Santa 

Rosa, Ilha da Conceição e Região Oceânica), contemplando sete comunidades (Parque Palmir Silva; Alarico; Beltrão; 

Souza Soares; CSU; ANDEF e Creche Mei Mei). Essas comunidades já podem comemorar, pois as próximas fases do 

Programa Esporte e Lazer da Cidade já estão garantidas. O convênio com a Secretaria de Esportes já foi renovado pelo 

Governo Federal até março de 2005. Luciana Yonekawa e Christiane Telles  

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/41766-esporte-e-lazer-na-cidade-encerra-

primeira-fase-em-municipio-carioca  

 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/41766-esporte-e-lazer-na-cidade-encerra-primeira-fase-em-municipio-carioca
http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/41766-esporte-e-lazer-na-cidade-encerra-primeira-fase-em-municipio-carioca

