
 

 
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS  

PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA  
CIDADE (PELC)  E VIDA SAUDÁVEL 

Acesse o nosso Repositório Digital: http://www.repositorioceme.ufrgs.br    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS NO SITE DO MINISTÉRIO DO ESPORTE 
SOBRE O PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA  

CIDADE (PELC)  E VIDA SAUDÁVEL – Junho de 2006 
 

 

 

 

Organização: Centro de Memória do Esporte – CEME/UFRGS 
 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/


 

 
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS  

PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA  
CIDADE (PELC)  E VIDA SAUDÁVEL 

Acesse o nosso Repositório Digital: http://www.repositorioceme.ufrgs.br    

 

Jovens do Esporte e Lazer da Cidade enviam carta de apoio à seleção 

02/06/2006, 19:00 

 

Mais uma demonstração de carinho para a seleção brasileira de futebol. Neste domingo (04/06), em Volta Redonda 

(RJ), cerca de 1.500 crianças e adolescentes participantes do Programa Esporte e Lazer da Cidade, do Ministério do 

Esporte, estarão reunidas na Praça Brasil, a partir das 9h, para escrever mensagens de apoio e incentivo à seleção 

canarinho na Alemanha. As mensagens serão colocadas em um envelope de um metro de altura. Dois funcionários dos 

Correios de Volta Redonda estarão lá para fazer o recebimento simbólico da carta e cuidar do envio para a seleção na 

Alemanha. A coordenadora-geral do programa Esporte e Lazer na região, Débora Fernandes, conta que todos estão 

muito animados com a atividade. "No país do futebol, os alunos que participam de um projeto de esporte já são atletas e 

cada um tem uma mensagem especial para entregar aos jogadores", afirma Débora. Na parceria com o Instituto Pró-Rio, 

o Programa Esporte e Lazer da Cidade tem 50 núcleos que funcionam nas cidades de Volta Redonda, Barra Mansa e 

Barra do Piraí. As crianças e adolescentes que participarão da atividade no domingo são moradores dos bairros São 

Sebastião, Açude, Belo Horizonte, Padre Josimo, Jardim Belmonte, Volta Grande, Califórnia, Minerlândia, Roma I e II, 

Santa Cruz II, São Carlos, Vila Americana, Aero Clube, Três Poços, Sessenta, Volta Grande, Vila Brasília, Mariana 

Torres, Eucaliptal e Caieiras. O Esporte e Lazer da Cidade/Instituto Pró-Rio oferece aulas de capoeira, futsal, futebol, 

basquete, dança, caminhada e ginástica durante a semana. Crianças, adultos e a melhor idade podem participar de todas 

as modalidades. Ascom-Ministério do Esporte Outras informações: Assessoria de Comunicação do Ministério do 

Esporte  (61) 3217-1875/1981 ascom@esporte.gov.brInstituto Pró-Rio Lanuza Madruga  (24) 3346-0789 ou  (24) 9993-

9393 esportevoce@yahoo.com.br 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/40886-jovens-do-iesporte-e-lazer-da-cidadei-

enviam-carta-de-apoio-a-selecao 
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Esporte e Lazer da Cidade em Samambaia recebe secretária Nacional 

08/06/2006, 14:35 

 

O Programa Esporte e Lazer na Cidade do núcleo de Samambaia (DF) receberá a visita da secretária nacional de 

Desenvolvimento do Esporte e do Lazer, Rejane Penna, nesta quinta-feira (08/06) às 18h30. A secretária conhecerá as 

atividades e oficinas oferecidas nos dez núcleos da parceria entre o Ministério do Esporte e a ONG Arte & Companhia 

nessa cidade satélite. A visita acontecerá durante um dos horários regulares de atividades do Esporte e Lazer da Cidade 

em Samambaia. Hoje, são 4 mil pessoas inscritas que praticam capoeira, dança, teatro, vôlei, handebol, basquete, 

futebol e futsal em dez núcleos da parceria com a ONG Arte & Companhia sob a supervisão de monitores capacitados 

pelo Ministério do Esporte. Em funcionamento desde agosto de 2005, o Programa Esporte e Lazer da Cidade em 

Samambaia já capacitou quase 200 monitores de atividades nos núcleos, que coordenaram atividades para mais de 15 

mil pessoas em eventos realizados em menos de um ano de parceria. Atualmente, 73 trabalhadores contratados 

organizam as oficinas e aulas para os beneficiados de todas as faixas etárias - a partir dos sete anos. Serviço: Núcleo do 

Programa Esporte e Lazer da Cidade/ONG Arte & Companhia QS 310 conjunto 10 lote 8 Samambaia Ascom-Ministério 

do Esporte 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/40877-esporte-e-lazer-da-cidade-em-samambaia-

recebe-secretaria-nacional 
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Ministro anuncia renovação do Esporte e Lazer da Cidade em oito municípios 

fluminenses 

26/06/2006, 16:00 

 

O ministro do Esporte, Orlando Silva Jr., anuncia nesta segunda-feira (26/06), em Volta Redonda (RJ), a renovação da 

parceria entre o Programa Esporte e Lazer da Cidade, do Ministério do Esporte, com a Associação da Criança e do 

Adolescente (ACA) no sul fluminense. Às 18h30, o ministro participa de uma coletiva de imprensa na Câmara de 

Vereadores da cidade. Pelo programa, comunidades em várias partes do país têm acesso a oficinas ministradas por 

pessoal capacitado pelo Ministério do Esporte, em atividades que vão do esporte a aulas de dança, culinária e palestras. 

O foco do programa é fortalecer a integração comunitária em diversas regiões carentes do país O Programa Esporte e 

Lazer da Cidade agrega todas as faixas etárias - crianças, jovens, adultos e idosos, incluindo as pessoas com deficiência. 

Oito municípios do sul do estado do Rio de Janeiro são beneficiados pelas atividades do programa: Volta Redonda, 

Quatis, Rezende, Barra Mansa, Pinheiral, Barra do Pirí, Valença e Porto Real. Hoje, são 6 mil pessoas inscritas no 

programa em 15 núcleos espalhados por 86 bairros do sul fluminense. Os núcleos do Esporte e Lazer da Cidade 

atendem mais de 2,5 mil crianças e adolescentes até 17 anos, mais de 2,2 mil jovens de 18 a 24 anos, 450 adultos (25 a 

59 anos), 750 idosos (a partir de 60 anos), além de 130 pessoas com necessidades especiais. Ascom-Ministério do 

Esporte 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/40854-ministro-anuncia-renovacao-do-esporte-e-

lazer-da-cidade-em-oito-municipios-fluminenses  
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