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Avaliação governamental define parceria de Bagé como uma das melhores do Pais 

17/05/2007, 08:30 

 

 

Para o Ministério do Esporte o município gaúcho de Bagé é considerado uma das melhores execuções do programa 

Esporte e Lazer da Cidade do país. De acordo com a secretária Nacional de Desenvolvimento do Esporte e Lazer, 

Rejane Penna, essa gestão conta com operacionalização marcada pelo bom desempenho profissional, alcançando 

resultados muito satisfatórios. Acompanhada da diretora de Política Sociais, Andréa Ewerton, a secretária visitou 

durante uma semana, os 10 núcleos de atendimento do programa em Bagé e, dentre uma pontuação máxima de 100, deu 

nota 96,5 ao trabalho desenvolvido pela parceira gestora. A ação marcou o encerramento do convênio do ano de 2006 e 

o início da renovação de 2007. O Programa Esporte e Lazer da Cidade desenvolve atividades esportivas, culturais e de 

lazer com cerca de 23 mil moradores de Bagé. Os contemplados são crianças, adolescentes, adultos, idosos e portadores 

de deficiências (PPD?s). A parceria com a prefeitura é tida como especial porque foi uma das três primeiras a 

desenvolver o projeto piloto no Brasil. Entre os núcleos visitados pela equipe técnica do Ministério do Esporte estão os 

núcleos do Corpo de Bombeiros, do Grêmio Esportivo de Bagé, do Ginásio de Morgado, do Bagé Padel Center e do 

Ginásio de Esporte e Lazer da Cidade, sendo este último, financiado pelo Ministério do Esporte em 2004. Durante as 

visitas o público contemplado apresentou as atividades desenvolvidas semanalmente nas unidades como: a capoeira, 

ginástica, dança, hip hop, vôlei, ginástica olímpica, artesanato, entre outros. Durante a semana de visitas, Rejane Penna 

também prestigiou a formatura de agentes de Esporte e Lazer da Cidade, onde foram abordados o planejamento 

participativo, a avaliação, conceitos e concepções, e realizadas oficinas de vivências práticas do programa. No evento, 

realizado no Clube do Círculo Militar, os gestores trocaram experiências e avaliaram os resultados das atividades 

realizadas ano passado. Os consultores Gilmar Todin e Maria Leonor Ramos também participaram do encontro. Para a 

secretária Rejane Penna, o Programa Esporte e Lazer da Cidade desenvolvido em Bagé é um exemplo que deve ser 

seguido pelos demais convênios do país. Segundo ela, o programa atua de forma diferenciada, porque se faz presente 

em todos os patamares da comunidade. "A prefeitura já contabiliza os impactos sociais do programa. Eu participei da 

apresentação dos núcleos, onde pude perceber a integração das famílias beneficiadas", relata Rejane. Breno Barros 

Ascom - Ministério do Esporte 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/40315-avaliacao-governamental-define-parceria-

de-bage-como-uma-das-melhores-do-pais  
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Programa Vida Saudável ajuda pessoal da terceira idade a adoecer menos e viver 

com mais qualidade 

18/05/2007, 12:00 

 

 

 

No país de jovens, o mais velho está vivendo com sabedoria. É na adoção da prática de atividades físicas que o pessoal 

da terceira idade encontra a fórmula da maior longevidade. No Grupamento dos Fuzileiros Navais de Brasília, cerca de 

100 alunos mais vividos encontram em atividades como a ginástica, caminhadas, na dança e na hidroginástica do Vida 

Saudável, o principal remédio para manter uma boa saúde e enfrentar problemas como a depressão. O programa Vida 

Saudável tem como marco legal o Estatuto do Idoso - Lei 8842, de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso. 

Em cumprimento ao Estatuto, por meio do Programa Vida Saudável, o Ministério do Esporte realiza ações públicas 

voltadas às pessoas da terceira idade. Uma das menções do estatuto refere-se ao "ao incentivo e a criação de programas 

de lazer, esporte e atividades físicas que proporcionem a melhora da qualidade de vida do idoso e estimulem a sua 

participação na comunidade". Aluna mais idosa da turma do Programa Vida Saudável, nos Fuzileiros Navais, Joana 

Pereira, 80, (foto, à esquerda) é protagonista da política pública do governo federal voltada ao idoso. A busca por uma 

melhor qualidade de vida levou a baiana de Itabuna ao programa. Moradora de Brasília há 43 anos, 13 dos quais 

passando por duas perdas irreparáveis, a morte do marido e da única filha, dona Joana também foi vítima de 

atropelamento na passagem de pedestre na Asa Sul. "Quase sem andar, estava atrofiada, com minha coluna curvada e 

com fortes dores nas pernas", lembra. Todos esses problemas resultaram em forte depressão. Muito triste e desanimada 

dona Joana aceitou o convite de uma amiga e passou a freqüentar o programa Vida Saudável e participar das atividades 

de dança, uma das que a idosa mais gosta. Hoje, com uma postura física invejável, o único remédio que ela não deixou 

de usar foi o de controle da hipertensão. Agora, dona Joana é uma pessoa totalmente independente. Viaja sozinha, de 

ônibus ou de avião. "Basta que me embarquem e me busquem na rodoviária ou no aeroporto", pondera a idosa, 

determinada em conhecer todos os estados do Brasil. Mas uma recente contusão que resultou em perna engessada, oito 

dias de cama e muita carinho e cuidados por parte da nova família, adiou, por enquanto, os planos da jovem senhora. 

"Em minha casa paparicação é o que não falta", orgulha-se. A aposentada declara-se feliz novamente. Desta vez na 

companhia da família do único neto, Luis Carlos, numa casa, Vila Planalto. "Perdi uma família e ganhei duas outras. A 

primeira, a de meu neto, e a outra, a do Vida Saudável onde também fiz muitas amizades", explica. Antes de 

ingressarem no programa os idosos foram submetidos a testes de esforço físico em esteira e ao 
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ecocardiograma. Também participaram de avaliação médicas para identificar problemas físicos além da hipertensão e 

da diabetes. Nos Fuzileiros Navais os idosos são monitorados pelos profissionais de Educação Física, o sub-oficial Luiz 

Augusto Correia Vieira e pelo sargento Josias Ferreira Barbosa. "A convivência diária com a turma da terceira idade é 

uma oportunidade única de repensar nossas vidas. Com eles aprendemos a sorrir mais, a valorizar os amigos e curtir o 

que a vida tem de melhor", admite o sub-oficial Correia. Na unidade da Marinha em Brasília, as atividades do Vida 

Saudável tem uma hora de duração - de 8h às 9h - e acontecem sempre de terça a sexta-feira. No Brasil, o programa 

atende cerca de 7 mil pessoas, distribuídas em 49 núcleos, participam de atividades físicas, esportivas e de lazer. Um 

total de 600 adultos com idades a partir de 45 anos e 4.500 idosos são beneficiados. Inscrições abertas para 

convênios - Com o objetivo de ampliar o acesso dos idosos às atividades - esportivas, práticas corporais, culturais e de 

lazer - o Ministério do Esporte estará recebendo, até o dia 31 deste mês, as propostas de convênios para o Programa 

Vida Saudável. Instituições governamentais (federal, estadual, municipal e Distrito Federal), organizações privadas sem 

fins lucrativos, instituições de ensino superior, associações de moradores com responsabilidade privada e associações 

comunitárias que possuam CNPJ há mais de 03 anos bem como, as com capacidade para receber recursos públicos, 

podem pleitear o programa. Para isso, basta acessar o portal do Ministério do Esporte www.esporte.gov.br, no link 

Clamada Pública PELC. Carla Belizária Ascom - Ministério do Esporte 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/40313-programa-vida-saudavel-ajuda-pessoal-da-

terceira-idade-a-adoecer-menos-e-viver-com-mais-qualidade 
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Ministério do Esporte realiza encontro de formação para consultores de Esporte e 

Lazer da Cidade 

18/05/2007, 18:00 

 

Durante o evento será elaborado um kit didático para distribuição na capacitação de gestores e agentes sociais. Entre 

os dias 21 e 23 de maio, cerca de 40 consultores do programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) participam de um 

encontro de formação do Ministério do Esporte. Os participantes são responsáveis pela capacitação de 2.600 agentes 

sociais e 600 professores e voluntários que trabalham com o desporto em comunidades de baixa renda. Atualmente, o 

programa Esporte e Lazer da Cidade conta com 540 núcleos distribuídos em 182 municípios do país, atendendo 1 

milhão de pessoas. A abertura do evento na Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), em Brasília, será às 9h. 

"O objetivo desse encontro é construir um quadro bem qualificado de consultores e agentes sociais, assegurando, desta 

forma, que a inclusão social por meio do esporte seja cada vez mais eficiente", explica Andréa Ewerton, diretora do 

departamento de Políticas Sociais do ministério. Diversos especialistas ministrarão palestras e participarão de trabalhos 

em grupo. Entre os temas abordados nos debates, estão: planejamento participativo, animação cultural, artes, esporte 

voltado para a população do campo, pessoas com deficiência e idosos. "Vamos proporcionar aos consultores uma 

vivência em conteúdos para serem trabalhados com a comunidade", diz a diretora, ao ressaltar que um kit didático será 

desenvolvido durante o encontro pelos participantes para ser distribuído entre os agentes sociais. Esporte e lazer ao 

alcance de todos Proporcionar saúde física e mental, integração social e desenvolver conceitos como os de igualdade, 

paz, respeito, trabalho em equipe, cidadania são as metas do Programa Esporte e Lazer na Cidade. A ação 

governamental tem como público alvo os moradores de comunidades de baixa renda e vulneráveis socialmente. Nesse 

âmbito, o Ministério do Esporte promove 14 ações inter-relacionadas e agrupadas em dois conjuntos. O primeiro está 

voltado para consolidar o esporte e lazer como direitos sociais. O foco é garantir o acesso ao desporto a todos os 

segmentos populacionais: criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, pessoas com deficiência e do campo. O segundo 

conjunto está direcionado para o desenvolvimento científico e tecnológico do esporte e do lazer. Seguindo um modelo 

de gestão pública participativa e democrática, foram criados Núcleos do Esporte e Lazer. A ação ocorre a partir da 

demanda da população local, onde as áreas comunitárias são definidas para o desenvolvimento das atividades, visando 

atingir o maior número possível de beneficiários dentro do maior raio de atuação. Ascom - Ministério do Esporte 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/40311-ministerio-do-esporte-realiza-encontro-de-

formacao-para-consultores-de-esporte-e-lazer-da-cidade 
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Consultores participam de formação do Programa Esporte e Lazer da Cidade 

21/05/2007, 16:00 

 

 

Aberto, na manhã desta segunda-feira (21), pela secretária Nacional de Esporte e Lazer, Rejane Penna, o Encontro de 

Formação dos Consultores Nacionais do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC). Em seu discurso, no auditório da 

Escola Nacional de Administração Pública - Enap, a secretaria disse aos mais de 40 consultores de 11 estados e do 

Distrito Federal, que o evento reunirá as produções dos núcleos, trocará experiências com vista a uma identidade 

nacional e construirá um quadro especializado de consultores e agentes sociais. "Desta forma iremos padronizar ações 

de sucesso para qualificar ainda mais o atendimento nessas unidades", revelou. O encontro vai até a próxima quarta-

feira (23). No primeiro dia de atividades o Ministério do Esporte distribuiu um kit didático composto por um CD com o 

trabalho desenvolvido pelos núcleos no país, uma apostila explicativa sobre a metodologia do programa, uma camisa, 

um boné e um exemplar do livro, Brincar, Jogar e Viver, que será lançado pelo ministro Orlando Silva Jr, esta semana, 

em Brasília. Após a capacitação do encontro, os consultores passam a ser responsáveis pela formação dos agentes 

sociais do programa Esporte e Lazer da Cidade. De acordo com Rejane Penna, ao investir na formação e na capacitação 

de agentes de lazer, o Ministério do Esporte ampliará esse direito social. "Queremos contemplar cada vez mais as 

camadas sociais menos privilegiadas", afirmou. Após o encontro nacional, os consultores serão formadores do 

ensinamento. Eles serão responsáveis pela capacitação de 2.600 agentes sociais e 600 professores e voluntários que 

trabalham com o desporto em comunidades de baixa renda. Atualmente, o programa Esporte e Lazer da Cidade conta 

com 540 núcleos distribuídos em 182 municípios do país, atendendo 1 milhão de pessoas. Proporcionar saúde física e 

mental, integração social e desenvolver conceitos como os de igualdade, paz, respeito, trabalho em equipe, cidadania 

são as metas do Programa Esporte e Lazer na Cidade. A ação governamental tem como público alvo os moradores de 

comunidades de baixa renda e vulneráveis socialmente. Ascom - Ministério do Esporte 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/40308-consultores-participam-de-formacao-do-

programa-esporte-e-lazer-da-cidade 
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Amanhã é o último dia para inscrever os projetos do Esporte e Lazer da Cidade e 

Vida Saudável 

30/05/2007, 18:00 

 

Encerram nesta quinta-feira (31), as inscrições dos projetos para parcerias com os programas Esporte e Lazer da Cidade 

e Vida Saudável, do Ministério do Esporte. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo portal do Ministério do 

Esporte, www.esporte.gov.br , às 18h, horário de Brasília. A inscrição na internet é o primeiro passo para que as 

entidades selecionadas mantenham convênio com o Ministério do Esporte e, assim, disponibilizar práticas esportivas, 

artísticas e lazer para pessoas de baixa renda, de todas as faixas etárias. Em seguida, os projetos apresentados serão 

submetidos a exames e serão classificados por uma Comissão Ministerial. Os materiais sofrerão três avaliações: triagem 

técnica, administrativa e análise econômica. Os projetos selecionados serão divulgados no portal do Ministério do 

Esporte e na imprensa oficial, até o dia 30 de junho. Podem concorrer todas as instituições governamentais (federais, 

estaduais, municipais), organizações privadas sem fins lucrativos, instituições de ensino superior e associações 

comunitárias e de moradores. No caso das associações, é preciso possuir CNPJ a mais de três anos e ter capacidade para 

receber recursos públicos. Breno Barros Ascom - Ministério do Esporte 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/40281-amanha-e-o--ultimo-dia-para-inscrever-os-

projetos-do-esporte-e-lazer-da-cidade-e-vida-saudavel  

 

 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/40281-amanha-e-o--ultimo-dia-para-inscrever-os-projetos-do-esporte-e-lazer-da-cidade-e-vida-saudavel
http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/40281-amanha-e-o--ultimo-dia-para-inscrever-os-projetos-do-esporte-e-lazer-da-cidade-e-vida-saudavel

