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Cuiabá sedia reunião de gestores de núcleos do Esporte e Lazer da Cidade 

20/06/2007, 18:00 

 

Para aproximar o Ministério do Esporte aos municípios mato-grossenses conveniados ao programa Esporte e Lazer da 

Cidade, a secretária nacional Rejane Penna, participa nesta quinta-feira (21) da reunião com a União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação - Undime, em Cuiabá (MT). O Auditório da Secretaria de Ciência e Tecnologia, 

será palco do evento que acontece de 9h às 16h. Dirigentes de 30 municípios contemplados pelo Esporte e Lazer da 

Cidade estarão presentes no encontro que tem como missão apresentar a nova formatação do projeto, os critérios para 

funcionamento dos núcleos. Também serão discutidas questões relacionadas a prestação de serviços, contrapartida dos 

núcleos, vigência do convênio e ao financiamento do Ministério do Esporte. As palestras servirão para esclarecimento e 

prévia capacitação aos núcleos conveniados assim como aos futuros núcleos candidatos a sediar o programa. Segundo 

Cláudia Bonalume, chefe de gabinete da secretaria de Desenvolvimento de Esporte e Lazer do da Cidade, a proposta do 

ministério é manter uma relação mais próxima aos núcleos das cidades brasileiras. Segundo Bonalume a idéia é a de 

que convênios desempenhem as atividades de acordo com os novos critérios propostos pelo Ministério do Esporte. "Um 

dos nossos desafios é realizar uma aproximação com os municípios parceiros, para que possamos acompanhar o 

andamento das atividades dos convênios", explica. Lazer como políticas públicas - Criado e gerenciado pela 

Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e Lazer, SNDEL, do Ministério do Esporte, o programa, Esporte e 

Lazer da Cidade, tem o objetivo de suprir as carências de políticas públicas e sociais. Trata-se de um programa que 

atende a todas as faixas etárias, inclusive pessoas da terceira idade e portadores de deficiências. Breno Barros Ascom - 

Ministério do Esporte 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/40216-cuiaba-sedia-reuniao-de-gestores-de-

nucleos-do-esporte-e-lazer-da-cidade  
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