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Esporte e Lazer da Cidade chega a Belém (PA) 

01/09/2004, 16:56 

 

Brasília, 01/09/2004 (Ascom/ME) - Mais uma cidade brasileira se torna parceira do Ministério do Esporte no Programa 

Esporte e Lazer da Cidade. Nesta quarta-feira, 01/09, a capital do estado do Pará, Belém, comemora a inclusão no 

Programa que envolve crianças, jovens, adultos, idosos e portadores de necessidades especiais em diversas atividades 

de lazer e esporte. O lançamento oficial do Esporte e Lazer da Cidade será às 18h, no Espaço Cultural e Cabano 

Maestro Altino Pimenta, em Belém. "A presença institucional do Ministério do Esporte, por meio do Programa Esporte 

e Lazer da Cidade, reafirma o compromisso do Governo Lula em garantir o acesso ao Esporte e ao Lazer como Direitos 

Sociais constitutivos da cidadania", explica o representante do ministério no evento e assessor da Secretaria Nacional de 

Desenvolvimento do Esporte e do Lazer (SNDEL), Roberto Liáo. 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. Em Belém o Esporte e Lazer da Cidade é uma 

parceria com o programa paraense Núcleos Cabanos, o que possibilita o atendimento de 22 núcleos com 8.845 

atendimentos sistemáticos: 5565 crianças e jovens, 2400 adultos e idosos, bem como 880 pessoas com deficiência. 

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 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. Christiane Telles 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/41672-esporte-e-lazer-da-cidade-chega-a-belem-

pa  
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