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Esporte e Lazer da Cidade chega a mais mil pessoas em São Paulo 

Segunda, 07 Novembro 2005 18:45 

 

O estado de São Paulo acaba de ganhar mais cinco núcleos do programa Esporte e Lazer da Cidade. O lançamento foi 

na última sexta-feira (4/11), no Centro de Educação de Santo André, localizado na Vila Palmares. Mais de 120 pessoas 

estavam presentes no evento que contou com a presença do prefeito de Santo André, João Avamileno, do secretário 

nacional de desenvolvimento do Esporte e do Lazer, Lino Castellani Filho, além de líderes comunitários e 

coordenadores do programa. Com o lançamento, cerca de mil paulistas poderão contar com atividades físicas, de 

recreação e lazer, aulas de futebol, música, dança e até aulas de pintura grafite. O programa beneficiará, também, mais 

de 5 mil pessoas com eventos e atividades abertas que garantem o acesso ao lazer de diversos segmentos da população 

brasileira como crianças, jovens, adultos, idosos, bem como pessoas com deficiências e com necessidades educacionais 

especiais. O secretário Nacional de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer, Lino Castellani, aproveitou a oportunidade 

para abrir a etapa de capacitação dos agentes sociais do esporte e do lazer com uma palestra sobre o compromisso 

político e pedagógico dos profissionais envolvidos. Ele fez referências a alguns dos alicerces do programa: o 

desenvolvimento e a maturação do diálogo entre as gerações envolvidas nas atividades do Esporte e Lazer. "Nosso 

programa atende desde crianças até idosos, e o incentivo dessa troca de experiências é fundamental", afirmou Lino 

Castellani. Outros temas como o reconhecimento das relações entre lazer e cultura e a pluralidade do projeto também 

foram abordados pelo secretário. 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. Caroline Coelho 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/41087-esporte-e-lazer-da-cidade-chega-a-mais-

mil-pessoas-em-sao-paulo 
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Esporte e Lazer da Cidade chega para 3 mil moradores no Recanto das Emas 

Segunda, 28 Novembro 2005 10:09 

 

 

 

O ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, lançou neste domingo (27/11) na Associação Desportiva e Cultural Unidos do 

Recanto das Emas (Aruremas), o Esporte e Lazer da Cidade. O programa vai assegurar a prática esportiva para cerca de 

3 mil moradores do Recanto das Emas. Entre os contemplados estão 200 pessoas com deficiências físicas e 500 idosos. 

Crianças, jovens e adultos também integram a lista de beneficiados. Ferramenta de desenvolvimento na coletividade, o 

Programa Esporte e Lazer da Cidade garante a integração comunitária de diversas regiões carentes do país. A ação 

social do Ministério do Esporte estimula a integração familiar, uma vez que por meio da prática de diversas 

modalidades esportivas também assegura atividades culturais com oficinas e de lazer num ambiente saudável 

contemplando todas os integrantes da família. A parceria com a Aruremas vem no formato de consórcio onde, além 

desta associação representativa da classe de moradores, também contempla mais quatro outras entidades: a Instituição 

Católica Vida e Juventude (Samambaia), o Instituto Cultural (ICP/ Taguatinga), a Escola de Samba Gaviões da Fiel 

Brasília (Ceilândia) e Instituto Padre Brandão (Samambaia). Os cinco núcleos de atendimento que integram a parceria 

Aruremas e Consórcio Brasília estão em funcionamento há pouco mais de um mês, cada núcleo com o número fixo de 

400 integrantes. O programa trabalha com dois indicadores: o primeiro é o funcionamento do núcleo em dias úteis da 

semana com atividades pré-estabelecidas de esporte, cultura e lazer - além de outras que são incluídas de acordo com a 

identificação da comunidade. O segundo formato acontece durante os finais de semana e feriados, com atividades de 

lazer, esporte, recreação, teatro e música. É justamente nesta etapa que o programa recebe um número maior de 

participantes. Na Aruremas, por exemplo, são oferecidos a prática do futebol de campo e de salão e o vôlei. O teatro 

entra no contexto como atividade extracurricular. Na unidade da Gaviões da Fiel, os beneficiados, independente da 

faixa etária, estão aprendendo a tocar instrumentos usados nas baterias de escolas de samba. Já no Instituto Padre 

Brandão o pessoal da terceira idade tem a oportunidade de praticar a ginástica dos mais vividos. O Programa Esporte e 

Lazer da Cidade contempla em Brasília Cerca de 15 mil pessoas distribuídas em núcleos junto a comunidades carentes 

das cidades de Sobradinho, Ceilândia, Recanto das Emas, Samambaia e Taguatinga. No Brasil, o número de 

beneficiados chega a 300 mil participantes. Carla Belizária 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/41067-esporte-e-lazer-da-cidade-chega-para-3-

mil-moradores-no-recanto-das-emas  
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