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Esporte e Lazer da Cidade realiza atividades no Dia da Criança 

11/10/2004, 20:16 

 

Brasília, 11/10/2004 (Ascom/ME) - Nesta terça-feira, 12/10, o Programa Esporte e Lazer da Cidade, do Ministério do 

Esporte em parceria com a Universidade Federal do Pará, realizará uma série de atividades recreativas, culturais e 

esportivas em comemoração do Dia da Criança para a população do município de Castanhal, no Pará. O evento começa 

às 9h e pretende reunir cerca de 1500 pessoas entre crianças, jovens, adultos e idosos na praça Ignácio Gabriel. Na 

programação constam apresentações de coreografias, exposição de artesanato, desenhos produzidos pelos núcleos, 

painéis sobre as atividades do Programa Esporte e Lazer da Cidade além de diversas oficinas de arte, jogos e esporte. 

Segundo a coordenadora do programa Esporte e Lazer da Cidade, em Castanhal, Ruthimere Ribeiro, a expectativa de 

público é grande apesar das comemorações do Círio de Nazaré que deslocam uma significativa parcela da população do 

município. "As atividades de amanhã irão fechar o final de semana prolongado para quem não foi à Belém participar da 

procissão", explica. 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 agente 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. Atualmente, os convênios do Ministério do Esporte atendem diretamente cerca de 95 mil 

pessoas. 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 aproximadamente 450 mil atendimentos indiretos. Christiane Telles 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/41594-esporte-e-lazer-da-cidade-realiza-

atividades-no-dia-da-crianca 
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Esporte e Lazer da Cidade movimenta fim de semana dos gaúchos 

15/10/2004, 17:39 

 

Brasília, 15/10/2004 (Ascom/ME) - Duas ações do Programa Esporte e Lazer da Cidade levam à população de Bagé e 

de Porto Alegre diversas atividades de recreação, cultura e lazer neste final de semana. Durante o sábado, 16/10, o 

núcleo de Bagé promove I Internúcleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade que vai reunir todos os 10 núcleos do 

município, com estimativa de envolver mais de cinco mil pessoas de todas as idades. A ação iniciará às 9h e segue até o 

final da tarde com uma intensa programação de torneios de Voleibol, Futsal, Futebol de Campo, Handebol, Futebol sete 

e, ainda, o 1º Torneio Integração de Karatê. "O Programa Esporte e Lazer da Cidade está tomando conta de nossa 

cidade, de suas pessoas e de sua história. As atividades que desenvolvemos com crianças, jovens, adultos e idosos 

beneficiam toda a comunidade", afirma a coordenadora do Programa no município, Ana Elenara da Silva. Além da 

abertura e dos torneios, também estão programados piquenique, oficinas de peteca e rappel, a tradicional "mateada" 

gaúcha, exposição das produções e trabalhos artísticos produzidos nos núcleos. A partir das 16h outras apresentações 

artísticas de música, teatro, dança e um show com artistas locais encerrarão o evento A outra atividade do Programa 

acontecerá na capital gaúcha, a partir das 15h, na Praça da Vila Tecnológica. O "Criançando na entrada da cidade" é 

uma ação permanente da Secretaria Municipal de Esportes Recreação e Lazer de Porto Alegre (SME) e neste final de 

semana vai ser realizado em parceria com o Programa Esporte e Lazer da Cidade, do Ministério do Esporte. O objetivo 

é proporcionar brincadeiras gratuitas interativas entre as crianças e seus familiares. O Assessor da Secretaria Nacional 

do Desenvolvimento do Esporte e do Lazer, Roberto Liáo, estará em Porto Alegre, para representar o ministro do 

Esporte, Agnelo Queiroz. Durante todo o dia os participantes poderão de divertir com várias atividades recreativas e 

esportivas, como camas elásticas, tobogã gigante e brinquedos populares como pernas-de-pau, arinho, bambolês e 

cordas. Haverá também o recanto de jogos de mesa, pintura e modelagem em argila, pintura de rosto, capoeira, ginástica 

recreativa e apresentação de danças. Outro atrativo é um espaço especialmente criado para a recreação de crianças de 01 

a 05 anos, o "Recanto dos Pequenos", que vai disponibilizar piscina de bolinhas, gangorra, casinha de boneca e outros 

brinquedos. O evento é o terceiro de uma série de 10 atividades previstas na parceria da SME com o Ministério do 

Esporte. Christiane Telles 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/41588-esporte-e-lazer-da-cidade-movimenta-fim-

de-semana-dos-gauchos  
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