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Inovação de conceitos e troca de experiências pautam políticas de esporte e lazer 

09/11/2007, 20:00 

 

A 2ª Reunião Nacional dos Gestores e Agentes do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC), cujo tema é O Lazer na 

Intersetorialidade das Políticas Públicas, propõe grande diversidade temática nas oficinas. Em quatro dias de evento (7 a 

10/11), vários dos temas que se conectam aos conceitos e práticas do esporte e lazer são debatidos e vivenciados 

durante o encontro. Entre eles estão a educação, a saúde, os direitos humanos, a gestão de conhecimento e a 

administração dos núcleos do Programa. As oficinas contam com a proposta de integrar entidades diversas para 

promover ações conjuntas de esporte e lazer. As discussões da Reunião Nacional se transformam então em base para 

pautar as políticas públicas desenvolvidas pelo Ministério do Esporte e seus parceiros. Na ocasião, os convidados 

tiveram a oportunidade de participar de seis oficinas temáticas. A diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia do 

Ministério do Esporte, Leila Mirtes Pinto, ministrou a palestra Gestão do Conhecimento: Estratégias de Implementação 

do PELC. "Uma das nossas ações aqui é a de elaborar coletivamente o conceito de intersetorialidade, ou seja, construir 

essa rede semântica, com a premissa dos valores e conhecimentos do PELC", diz a doutora, satisfeita com a diversidade 

de gestores e entidades. Em outra sala, uma oficina sobre a Elaboração de Projeto Intersetorial, em conexão com o 

programa Mais Educação, do Ministério da Educação, aconteceu. Lá, exemplos de dinâmicas e conceitos sobre a 

intersetorialidade foram vivenciados. Além da equipe do MEC, representantes da ONG Cidade Escola Aprendiz 

colaboraram com a palestra. Os participantes também puderam discutir, a partir das diretrizes do Programa Esporte e 

Lazer da Cidade, como a comunidade pode interferir nos projetos. Puderam também se aprofundar em prestação de 

contas, planejamento financeiro e captação de recursos. Descobriram ainda detalhes sobre o sistema de informática para 

gerenciamento do Programa, que após sugestões e críticas dos convidados, será implantado, facilitando assim o trabalho 

e a organização dos gestores locais e nacionais. Outra linha de discussão foi em cima da Lei de Incentivo Fiscal, 

regulamentada desde agosto deste ano. Além de uma oficina na qual os participantes souberam detalhes burocráticos de 

como inscrever seus projetos para receber o benefício, o Gerente de Programas do Ministério, Alcino Reis Rocha, fez 

uma breve explanação sobre o que a lei permite. Todas essas oficinas estão sendo documentadas para integrar uma 

publicação, a ser distribuída para os núcleos do PELC, do Vida Saudável e da Rede Cedes - Centros de 

Desenvolvimento do Esporte Recreativo e do Lazer. Anita Campos ASCOM - Ministério do Esporte 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/39844-inovacao-de-conceitos-e-troca-de-

experiencias-pautam-politicas-de-esporte-e-lazer 
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Santárem (PA) recebe seminário sobre Educação Física, Esporte e Lazer 

30/11/2007, 16:49 

 

Santárem (PA) recebe seminário sobre Educação Física, Esporte e Lazer. Durante os dias 30 de novembro e 1º de 

dezembro, acontece na cidade de Santarém (PA), o II Seminário de Educação Física, Esporte e Lazer. O evento é 

realizado pelo Ministério do Esporte e pela prefeitura local. Cerca de 500 pessoas de 17 municípios próximos da cidade 

se inscreveram para participar do encontro. A Secretária Nacional de Desenvolvimento de Esporte e de Lazer do 

Ministério do Esporte, Rejane Penna, afirma que colaborar com a realização de seminários no nordeste e principalmente 

no norte, onde existe um déficit de ações, é importante para que haja motivação. "A qualificação dos profissionais que 

irão trabalhar nos programas promove cada vez mais a política de esporte e lazer no país", diz. Já a assessora de Esporte 

e Lazer da cidade de Santarém, Rita Pilozo, vê a sua cidade como modelo na região quando se trata da política de 

esporte e lazer. Com 15 núcleos do programa Esporte e Lazer na Cidade, do Ministério do Esporte, ela acredita que o 

encontro será importante para o estado do Pará. "Com a ajuda do ministério estamos fortalecendo a política pública. 

Espero que os municípios que tenham o programa melhorem ainda mais o atendimento para a comunidade" O 

Seminário contará com apresentações culturais, palestras, oficinas de capacitação e de trabalhos. Como discussão 

principal, o evento destaca a temática "Educação Física, Esporte e Lazer no interior da Amazônia: perspectivas de 

atuação profissional e da construção de saberes". O Ministério do Esporte colaborou com cerca de R$10 mil para a 

realização do evento. Rafael Moura ASCOM - Ministério do Esporte 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/39808-santarem-pa-recebe-seminario-sobre-

educacao-fisica-esporte-e-lazer  
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