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Esporte e Lazer da Cidade contempla mais 20 mil pessoas em Minas Gerais 

17/10/2005, 20:02 

 

 

 

 

O ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, lançou o programa Esporte e Lazer da Cidade, hoje (17/10), para 21 municípios 

de Minas Gerais na Casa de Hóspedes da Cenibra - Celulose Nipo-Brasileira - localizada no município de Belo Oriente. 

O lançamento contou com a presença do deputado federal Ivo José, integrante da Comissão de Turismo e Desporto, 

além de representantes da Liesp - Liga Ipatininguense de Esportes Especializados - e outras instituições parceiras do 

programa. A implantação do programa garantirá o acesso ao esporte recreativo e ao lazer para 20 mil pessoas da região 

do Vale do Aço (MG). O convênio representa o maior acordo nacional celebrado pelo Ministério do Esporte e a Liesp. 

Os 40 núcleos do programa na região democratizam o contato de elementos fundamentais à população, como a cultura e 

o esporte. Esse incentivo a atividades esportivas, culturais e de lazer contribui para o desenvolvimento humano, 

aumenta a auto-estima da comunidade e auxilia na construção de uma sociedade mais solidária. O Esporte e Lazer da 

Cidade foi lançado em 2004 pelo Ministério do Esporte em apenas 10 municípios brasileiros, como um projeto piloto. 

Hoje, o programa impressiona: são mais de 300 núcleos distribuídos por 80 cidades de norte a sul do país. Cerca de 250 

mil pessoas, entre crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com necessidades especiais já começaram a transformar 

suas vidas por meio do esporte e da integração sócio-cultural. Cláudio Gualberto, coordenador-técnico do programa, 

professor de educação-física há 15 anos, elogiou a ação do Ministério. "Neste governo, o esporte realmente se 

transformou em questão de Estado. É a primeira vez que o esporte é levado a sério no Brasil". As vantagens do 

programa ultrapassam a inclusão social. Lizziane Godoy, coordenadora da regional que atende a sete municípios, tentou 

descrever o quanto está realizada em ver os idosos de seus núcleos praticando esportes e interagindo com a sociedade. 

"No começo eles chegavam atrasados para as atividades. Hoje, chegam até uma hora antes para encontrar as novas 

amizades que cativaram no programa", conta Lizziane, animada. Mas a emoção não parou por aí. Durante a visita ao 

Núcleo de Trabalho da Cidade do Perequito, o ministro Agnelo Queiroz foi recebido calorosamente, com direito a 

apresentação de uma roda de capoeira das crianças atendidas pelo núcleo. Nessa região, o índice de desnutrição infantil 

chegava a 30%. Hoje, a professora Neisse de Souza conta orgulhosa que tudo mudou com a implantação do programa. 

"Não tem mais nenhuma criança desnutrida por aqui. Para mim, além da melhoria que eles tiveram na escola, a grande 

felicidade é poder ver essas crianças ganhando peso". O Programa Esporte e Lazer da Cidade é mais um exemplo de 

como o esporte pode ser utilizado como ferramenta para a inclusão social, preservando e desenvolvendo a cultura para o 
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desenvolvimento de todos. Caroline Coelho 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/41098-esporte-e-lazer-da-cidade-contempla-mais-

20-mil-pessoas-em-minas-gerais  
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