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Ministério libera verba de R$ 250 mil para Castanhal 

02/08/2004, 17:32 

 

Brasília, 02/08/2004 (Ascom/O Liberal) - A partir do mês de agosto, Castanhal será uma das dez cidades brasileiras 

contempladas com o projeto "Esporte e Lazer na Cidade", do governo federal. Mais de duas mil pessoas em situação de 

risco - entre crianças, jovens, adultos, idosos e portadores de necessidades especiais - serão beneficiadas, na cidade-

modelo, com atividades de esporte e lazer. O Ministério do Esporte já liberou a verba inicial de R$ 250 mil, que serão 

destinadas à construção de quadras poliesportivas e salas especiais para a prática de teatro, capoeira, brinquedoteca e 

dança, além de atividades culturais, folclóricas, sociais e recreativas. O município paraense foi escolhido por estar entre 

as cidades brasileiras com os menores índices de desigualdade humana. O projeto, de autoria do professor de Educação 

Física da Universidade Federal do Pará (UFPA) Paulo Lima faz parte de um convênio assinado entre o Ministério e a 

UFPA. A expectativa é de que sejam gerados 60 empregos diretos para estagiários. O representante do Ministério do 

Esporte, Mário Dutra Amaral, esteve recentemente em Castanhal para avaliar o desenvolvimento do projeto no 

município. Dutra destacou o benefício que a iniciativa vai gerar, no que diz respeito à inclusão social. "Esporte e Lazer 

na Cidade? retrata a preocupação do governo em garantir os direitos previstos na constituição. Acredito que esporte e 

lazer devem estar presentes em todos os momentos de nossa vida", afirmou. Castanhal é a única cidade que executará o 

projeto em parceria com uma universidade. Nos outros nove municípios, as prefeituras tomarão a frente dos projetos. 

Também deverá ser construído um dos núcleos de atividades próximo ao campus da UFPA. Informações do Jornal O 

Liberal. 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/41762-ministerio-libera-verba-de-r-250-mil-para-

castanhal  
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Programa Esporte e Lazer da Cidade chega a Recife (PE) 

05/08/2004, 17:18 

 

Brasília, 05/08/2004 (Ascom/ME) - O Ministério do Esporte amplia a abrangência do Programa Esporte e Lazer na 

Região Nordeste. Seu novo parceiro é o Programa Círculos Populares de Esporte e Lazer (CPEL), um dos mais 

importantes programas de esporte e lazer do País. Para consolidar essa parceria, de 06 a 10 de agosto, em Recife, 

acontece o IV Encontro de Formação Continuada, onde mais de 200 pessoas, entre professores e bolsistas, serão 

orientadas por alguns dos mais importantes profissionais do Esporte e Lazer no Brasil. Os professores Nelson Carvalho 

Marcelino, da Universidade Campinas -Unicamp, Victor Melo, do Sesc/RJ e Diná Ramos de Oliveira, da Universidade 

Cruzeiro do Sul -Unicsul/SP integram o leque dos referenciais na área. Na abertura do evento, nesta sexta-feira (06/08), 

será firmado o Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério e o Programa Circulos Populares, no Recife Praia 

Hotel. Para a cerimônia foram confirmadas as presenças do prefeito da capital pernambucana, João Paulo Lima e Silva, 

do secretário estadual de Turismo e Esportes, Romeu Baptista, do diretor-geral de Esportes do Recife, Jamerson de 

Almeida e de Marcelo "Russo" Ferreira, representante da Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e do 

Lazer do Ministério do Esporte. Durante a formação serão oferecidos três cursos temáticos: Teatro do Oprimido, 

Metodologia, Sensibilização de Gênero. O calendário de atividades conta, ainda, com discussões pautadas na 

organização do Trabalho Pedagógico no Esporte, Lazer, Metodologia e na Organização Popular. O professor Marcelo 

Ferreira acompanhará a formação da equipe pernambucana durante os cinco dias de evento. Para Ferreira, essa 

atividade é tão importante quanto a parceria entre os dois programas. "Ambas aglutinam uma discussão avançada para o 

programa do Ministério do Esporte, ao mesmo tempo em que fortalecem a parceria através das propostas e projetos nas 

esferas municipal e federal". Christiane Telles 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/41747-programa-esporte-e-lazer-da-cidade-chega-

a-recife-pe 
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Encontro formaliza parceria federal na área de esporte 

10/08/2004, 20:00 

 

Brasília, 10/08/2004 (Ascom/Prefeitura do Recife)- Foi encerrado nesta terça-feira (10), no Recife Praia Hotel, em Boa 

Viagem, o IV Encontro de Formação Continuada em Esporte e Lazer. O evento, realizado pela Secretaria de Turismo e 

Esportes da Prefeitura do Recife, serviu para formalizar uma nova parceria com o Governo Federal, por meio do 

Ministério do Esporte, ampliando o programa Círculos Populares de Esporte e Lazer, e promoveu a formação 

continuada de cerca de 250 educadores. Nesse último dia do encontro, pela manhã, a programação contou com as 

oficinas do Teatro do Oprimido, ministrado pelo Centro do Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro, do curso de 

Metodologia de Esporte e Lazer e de Civilização de Gênero e Raça.Durante a tarde, aconteceu a conferência de 

encerramento com o tema "Organização Popular e Socialismo", ministrada pelo diretor-geral de Esportes, Jamerson de 

Almeida. Nos cinco dias de formação, desse programa pioneiro, os educadores se especializaram, qualificaram e 

trocaram experiências com profissionais de outros estados. Segundo Jamerson, o contato com professores de outras 

localidades, constatou que o programa é renovador e referência para todo país, e ainda propiciou o fomento na 

metodologia e na construção de alternativas para antigos e novos projetos, como o Esporte no Mangue e o Futebol 

Participativo. "Nossos educadores não serão mais os mesmos depois desse encontro. Estarão mais preparados para 

oferecer a população atividades diversificadas e de qualidade, desenvolvendo o projeto democrático, popular e 

socialista da gestão", explicou Jamerson de Almeida. As atividades desenvolvidas no programa buscam, através do 

esporte e lazer, a conscientização política, auto-organização e cidadania das classes populares da cidade. Informações 

da Prefeitura de Recife. 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/41734-encontro-formaliza-parceria-federal-na-

area-de-esporte 
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Recifenses apresentam proposta inovadora para o esporte e lazer 

13/08/2004, 17:57 

 

Brasília, 13/08/2004 (Ascom/ME) - Entre os dias 06 e 10 de agosto aconteceu, em Recife (PE ), o IV Encontro de 

Formação Continuada dos Círculos Populares de Esporte e Lazer. O Programa recifense é um dos parceiros do 

Ministério do Esporte no Programa Esporte e Lazer da Cidade que leva a várias cidades brasileiras uma proposta de 

democratização do acesso e vivência no esporte recreativo e do lazer. Só em Recife, estão inscritas cerca de 20 mil 

pessoas, entre crianças, jovens, adultos, idosos e portadores de necessidades especiais. O professor Marcelo "Russo" 

Ferreira, coordenador-geral da Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer, esteve presente durante 

todo o evento para acompanhar esse processo de formação. Segundo ele , " a Prefeitura do Recife, além da importante 

parceria com o Esporte e Lazer da Cidade, vem contribuindo de maneira valorosa com as possibilidades metodológicas 

de organização popular do trabalho pedagógico nos núcleos há algum tempo. A interlocução entre todos os 

trabalhadores do Projeto com os consultores que lá estiveram presentes é ímpar e profundamente referenciada na 

realidade cotidiana daqueles trabalhadores". O diferencial deste encontro foi a dinâmica de metodologia escolhida. 

Todos os 20 núcleos dos Círculos Populares de Esporte e Lazer apresentaram suas produções aos consultores e, 

posteriormente, iniciou-se uma discussão ampliada de forma a permitir que cada consultor realizasse um diálogo amplo 

e aberto com todos os núcleos e as demais ações do programa. Além desta dinâmica, o Encontro também organizou 

cursos de Metodologia, Sensibilização de Gênero e Teatro do Oprimido. A parceria entre o Ministério do Esporte e a 

prefeitura de Recife viabilizará a liberação de R$ 750 mil para a ampliação do número de pólos do Programa Círculos 

Populares de Esporte e Lazer. Ao todo serão investidos R$ 1.116.896, sendo cerca de R$ 410 mil oriundos de recursos 

da Prefeitura. Além da construção das unidades, aumentando de 14 para 20 o número de pólos, o dinheiro também será 

utilizado na compra de materiais esportivos, como barras de futebol, colchão de ginástica e cama elástica. Os recursos 

servirão, ainda, para capacitar novos educadores, entre professores, estagiários e agentes comunitários. Com a 

ampliação da rede, o programa, que atendia 15 mil recifenses, vai passar a beneficiar cerca de 20 mil pessoas. 

Christiane Telles 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/41721-recifenses-apresentam-proposta--

inovadora--para-o-esporte-e-lazer  
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Esporte e Lazer da Cidade será ampliado para todo país 

19/08/2004, 15:53 

 

Brasília, 19/08/2004 (ASCOM/ME)- A inclusão social por meio do esporte e do lazer é uma das prioridades da atual 

gestão do Ministério do Esporte. Seguindo essa preocupação o Programa Esporte e Lazer da Cidade foi iniciado logo no 

primeiro ano da gestão do Ministro Agnelo Queiroz, em 2003. Esta ação busca garantir e ampliar o acesso ao esporte 

recreativo e ao lazer, como direito social, à população que vive em áreas de vulnerabilidade sócio-econômica. 

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 nos 74 municípios, em 14 estados onde o programa já é executado. 

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

funcionamento de núcleos, chegando a cerca de 450 mil atendimentos indiretos, chegando a todos os estados brasileiros. 

Além de levar o lazer recreativo e o esporte a diversas comunidades, o programa também contribui para a geração de 

empregos. No total são aproximadamente 2.200 vagas criadas pelo Ministério do Esporte com pessoal qualificado e 

experimentando um novo ofício. São coordenadores, bolsistas, monitores e recreadores que atuam diretamente com a 

população. Desde o início da execução do programa já foram realizadas mais de doze capacitações de agentes sociais de 

esporte e lazer e até o final do ano todos os municípios envolvidos no Programa já terão realizado suas formações, com 

o acompanhamento do Ministério do Esporte. "Como podemos ver o Ministério do Esporte, por meio do Programa 

Esporte e Lazer da Cidade cumpre um papel fundamental na consolidação dos direitos constituicionais da população 

brasileira, proporcionando o acesso de qualidade ao lazer e ao esporte recreativo", explica, Luiz Otávio Mattos, diretor 

de Políticas Sociais do Esporte e do Lazer, do Ministério do Esporte. Democratizando o esporte e o lazer - Por meio 

de eventos que envolvem diversos temas e oficinas - 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 Esporte e 

Lazer da Cidade funciona através de núcleos de esporte recreativo e lazer, eventos de esporte e lazer e com a formação 

continuada de educadores e agentes sociais. Ele 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. Hoje, o Programa conta com nove projetos pilotos - Castanhal (PA), Bagé (RS), Juína (MT) Niterói (RJ), 

Ipatinga (MG), Xapuri (AC), Ji-paraná (RO), Imperatriz (MA), Dionísio Cerqueira (SC) e ainda mantém convênios em 

diversos municípios brasileiros. Christiane Telles  

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/41705-esporte-e-lazer-da-cidade-sera-ampliado-

para-todo-pais 
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Esporte e Lazer da Cidade movimenta fim de semana em SC 

20/08/2004, 10:11 

 

Brasília, 20/08/2004 (Ascom/ME) - Neste fim de semana, 21 e 22 de agosto, o projeto piloto do Programa Esporte e 

Lazer da Cidade, em Dionísio Cerqueira (SC), vai promover diversas ações recreativas, esportivas e culturais. O evento 

vai reunir moradores dos núcleos de São Pedro Tobias e Jorge Lacerda, no sábado; e no domingo, os núcleos de Idamar 

e ASMUC/COHAB, com expectativa de mais de 800 pessoas. As atividades de integração entre os núcleos começaram 

no último domingo, 15 de agosto, onde mais de 300 moradores do assentamento Conquista da Fronteira e do núcleo 

Três Fronteiras aproveitaram para se divertir com voleibol, basquete , futebol e apresentação musical. A dança 

germânica e o almoço coletivo - com o prato típico Risoto no Tacho - marcaram a valorização da cultura local. Em 

Dionísio Cerqueira o Programa Esporte e Lazer da Cidade atende, em seis núcleos, mais de 3.000 pessoas entre 

crianças, adolescentes, adultos, idosos, homens e mulheres. Segundo o Coordenador Geral do Programa do município, 

Jandir Selzler "a prática esportiva e de lazer são atividades fundamentais na vida cotidiana das pessoas, além de 

entendermos o esporte e o lazer, bem como a saúde e a educação, como sendo um direito constitucional de todas as 

pessoas", explica. As oficinas de diversos temas como dança, aeróbica, ginástica, música, teatro, pintura, atividades 

esportivas, de lazer, recreativas, entre outras, têm o objetivo de resgatar os valores e incentivar a participação popular. 

Christiane Telles 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/41703-esporte-e-lazer-da-cidade-movimenta-fim-

de-semana-em-sc 
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Esporte e Lazer na Cidade envolve mais de 100 mil pessoas no país 

21/08/2004, 11:11 

 

Brasília, 21/08/2004 (Ascom/Agência Brasil) - O Ministério do Esporte tem a expectativa de envolver mais de 100 mil 

pessoas em todo país no funcionamento de núcleos do projeto Esporte e Lazer da cidade, chegando a cerca de 450 mil 

atendimentos indiretos em todos os estados brasileiros. Segundo o chefe de gabinete da Secretaria de Esporte e Lazer do 

Ministério do Esporte, José Ribamar Miranda da Silva, a ampliação do projeto ainda depende da busca de parcerias. "O 

último convênio a ser fechado foi com a Eletronorte para atingir ainda este ano, até o mês de outubro os municípios de 

Belém(PA), Tucuruí(PA) e Macapá(AP), além da ampliação do projeto em outras partes da região no ano que vem". 

Atualmente, os agentes do programa, conveniados ao Ministério do Esporte atendem diretamente cerca de 95 mil 

pessoas nos 14 estados onde o programa já é executado. Hoje, o Programa conta com nove projetos pilotos - Castanhal 

(PA), Bagé (RS), Juína (MT) Niterói (RJ), Ipatinga (MG), Xapuri (AC), Ji-paraná (RO), Imperatriz (MA), Dionísio 

Cerqueira (SC) e ainda mantém convênios em diversos municípios brasileiros. O Projeto Esporte e Lazer da cidade é 

uma iniciativa da Secretaria de Esporte e Lazer do Ministério do Esporte. O objetivo desta ação é garantir e ampliar o 

acesso ao esporte recreativo e ao lazer, à população que vive em áreas carentes e visa atender todos os segmentos da 

sociedade, desde jovens, idosos e deficientes. O Programa foi iniciado logo no primeiro ano da gestão do Ministro do 

Esporte, Agnelo Queiroz, em 2003. O Programa funciona através de núcleos de esportivos e recreativos, através da ação 

de educadores e agentes sociais. Ele 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. O 

trabalho é feito mais perto da cultura, havendo além das práticas esportivas, atividades como dança, teatro e música. As 

atividades são realizadas em espaços públicos e atendem aqueles que não podem gozar do direito constitucional de ter 

acesso ao esporte e lazer. "É um viés muito mais próximo do lazer, na concepção de fazer uma coisa prazerosa" opina o 

chefe de gabinete da secretaria, José Ribamar Miranda da Silva. Outro aspecto do programa é que ele é feito de acordo 

com as necessidades locais. Um exemplo é o que é feito em Dionísio Cerqueira (SC), onde o programa é realizado em 

um assentamento do Movimento Sem-Terra em que a própria comunidade auxilia, confeccionando cestas e redes para 

jogos de basquete e outras atividades. Segundo José Ribamar, isso é o que torna o projeto revolucionário. "Ele não tem 

desculpa para não dar certo. A falta de uma bola, a falta de um espaço não impossibilita a ação do projeto". Rafael 

Campelo, repórter da Agência Brasil. 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/41693-esporte-e-lazer-na-cidade-envolve-mais-

de-100-mil-pessoas-no-pais  
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