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Esporte e Lazer da Cidade leva palestras educativas a municípios fluminenses 

26/05/2006, 18:45 

 

Aliar ferramentas educativas às atividades esportivas praticadas no tempo de lazer de comunidades fluminenses. É o 

que busca o programa Esporte e Lazer da Cidade, do Ministério do Esporte, que promove neste fim-de-semana (26 a 

28/05) palestras sobre educação afetiva e sexual. A idéia veio da observação das comunidades atendidas pelo programa 

na região. A maioria delas sofria com problemas relacionados ao tráfico de drogas e à gravidez precoce. "Meninos e 

meninas já a partir dos 11 anos estavam se tornando pais e mães. Era urgente que apresentássemos ações educativas 

para toda a comunidade", conta debora Fernandes, coordenadora geral do Esporte e Lazer na região. As palestras serão 

ministradas pela bióloga Jô Mezzabarba, membro da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana. Com 25 anos de 

experiência no tema, Jô explica a sexualidade por meio da biologia, comparando as etapas de crescimento e 

amadurecimento corporal de diversos seres vivos. "Explicando o por quê e o para quê das coisas, conseguimos 

esclarecer dúvidas de jovens, adultos e até idosos. O retorno é imediato. Temos que cessar a prática atual de termos a 

rua e a mídia fazendo o trabalho que a escola e a família deveriam estar cumprindo", afirma Jô. As palestras são 

gratuitas e os participantes não precisam estar inscritos no programa Esporte e Lazer da Cidade - precisam apenas ter 

mais que 12 anos de idade. Neste sábado (27/05), o ciclo de palestras acontece em dois núcleos. No bairro São 

Sebastião, a palestra começa às 15h, na rua 01 A, 51, na Casa do Bom Samaritano. No Santa Cruz II, a palestra 

começará às 18h na rua José Vitório, 27. No domingo (28/05), a palestra será às 9h no bairro Volta Grande, na Sede da 

Associação na Praça Roberto Pinho Soares. Às 15h, a palestra será realizada no bairro Caieiras, na Escola Municipal 

Mato Grosso do Sul, que fica na rua Joaquim Nabuco, 94. Novos núcleos No sul e centro-oeste fluminense, o Programa 

Esporte e Lazer da Cidade está presente em 23 núcleos em Volta Redonda, 15 em Barra Mansa e 11 em Barra do Piraí, 

na parceria do Ministério do Esporte com a ONG Pró-Rio. O público atendido vai de crianças a partir dos seis anos até 

o pessoal da terceira idade, passando por atividades direcionadas para jovens e adultos. Alguns dos municípios 

beneficiados já contavam com infra-estrutura para a prática esportiva, mas a falta de agentes de mobilização 

qualificados fazia com que quadras e espaços públicos fossem subaproveitados. Com a chegada do programa, hoje já 

são mais de nove mil pessoas atendidas nos três municípios. Neste final de semana, três núcleos serão inaugurados em 

Barra Piraí. No sábado (27/05), a partir das 8h, serão inaugurados os núcleos da Vargem Alegre, na quadra da Rua 

Juliano Moreira, e do bairro Cantão, na quadra da Rua Leni de Souza. À tarde, às 14h, o núcleo do bairro Bacia de 

Pedra será inaugurado na quadra da Rua Benedito Ultra. Os atos de inauguração contarão com atividades esportivas, 

recreativas, sorteios de brindes, apresentação de dança e diversas brincadeiras. Luciana Yonekawa Ascom-Ministério do 

Esporte 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/40896-esporte-e-lazer-da-cidade-leva-palestras-

educativas-a-municipios-fluminenses  
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