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Seminário reforça inscrições para programas Esporte e Lazer da Cidade e Vida 

Saudável 

20/04/2007, 17:50 

 

A lei de incentivo fiscal ao esporte, o fortalecimento do esporte e do lazer no Brasil e as políticas públicas no 

enfrentamento à exclusão social foram os principais temas debatidos no II Seminário Municipal de Esporte e Lazer, 

realizado no Sesi da Barra do Ceará, em Fortaleza (CE). O evento, realizado na última quinta-feira (19), teve como tema 

Poder Público e Sociedade: Construindo a Transformação Social e contou com a presença da secretária Nacional de 

Esporte e Lazer da Cidade, Rejane Penna, representando o ministro do Esporte, Orlando Silva Jr. Cerca de mil pessoas, 

entre secretários municipais, educadores e profissionais envolvidos diretamente com a prática esportiva no estado 

também estiveram reunidos no encontro. De acordo com Rejane Penna o momento foi oportuno para apresentar as 

ações do governo federal na área do esporte e fomentar a aproximação da comunidade com o Ministério do Esporte. 

"Espero que o estado e a capital cearense semeiem novos frutos para o esporte de inclusão", ressaltou Penna, referindo-

se a possibilidade de implantação de novos convênios com os programas Esporte e Lazer da Cidade e Vida Saudável. 

Durante as três mesas redondas nas quais participou, Rejane Penna lembrou os presentes quanto ao término das 

inscrições para pleitear os programa sociais do Ministério do Esporte ligados a sua secretaria. Como a mesma ressaltou, 

os programas Vida Saudável e o Esporte e Lazer na Cidade, encerram suas inscrições no próximo dia 30 de maio. "Aqui 

a região é carente de políticas sociais para o esporte. Por isso, os interessados em reverter esse quadro por meio do 

esporte devem sinalizar e oficializar seu desejo de aumentar e qualificar a pratica esportiva na região", defendeu. Vida 

Saudável e Esporte e Lazer da Cidade - O Ministério do Esporte instituiu, por meio de chamada pública, o processo 

de inscrições referentes ao ano de 2007, dos programas Vida Saudável e Esporte e Lazer da Cidade. O Vida saudável 

contempla a população da terceira idade com práticas corporais, esportivas e de lazer, criando espaços e tempos de 

convivência social, buscando garantir a qualidade de vida. Já o Esporte e Lazer da Cidade atende todas as faixas etárias, 

inclusive, portadores de deficiências, com a prática esportiva e atividades de lazer, recreação e culturais.Nas 

comunidades em situação de vulnerabilidade social. Para conhecer a portaria nº 29 de 16 de março de 2007 os 

interessados devem acessar o portal www.esporte.gov.Br e visualizar na coluna "destaques", o edital com a chamada 

pública dos programas Esporte e Lazer da Cidade e Vida Saudável. Mais informações nos telefones  (61)3429-6812 e 

3429-6913.Rafael Moura Ascom - Ministério do Esporte 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/40380-seminario-reforca-inscricoes-para-

programas-esporte-e-lazer-da-cidade-e-vida-saudavel  
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