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Programas do Ministério do Esporte receberão recursos do Pronasci 

18/06/2008, 17:30 

 

O ministro do Esporte, Orlando Silva, participa às 10h, desta quinta-feira (19), no Ministério da Justiça, em Brasília, da 

solenidade de assinatura do Termo de Cooperação Técnica de Repasse de Verba pelo Programa Nacional de Segurança 

Pública com Cidadania, o Pronasci. O acordo firmado com o ministro da Justiça Tarso Genro marca o início de uma 

iniciativa inédita no combate à criminalidade no país. Das 93 ações que serão desenvolvidas junto a outros ministérios, 

o Ministério do Esporte realizará quatro e envolvem um repasse, para 2008, no valor de R$ 32.470.788,44. Além do 

ministro Orlando Silva participam da solenidade os ministros Fernando Haddad, da Educação, Carlos Lupi, do Trabalho 

e Emprego, e José Gomes Temporão, da Saúde. As pastas ministeriais e seus programas também serão beneficiados 

pelo Pronasci, no enfrentamento à criminalidade, principalmente, com a implementação e ampliação de projetos na área 

de prevenção. Uma das grandes considerações para realização da parceria é que os respectivos Ministérios desenvolvem 

políticas que propiciem a intersetorialidade. O Pronasci tem como público alvo jovens de 15 a 25 anos egressos no 

sistema prisional, reservistas, em descontrole familiar e em conflito com a lei, presos ou adolescente infrator. As ações 

serão desenvolvidas em 13 regiões metropolitanas brasileiras mais violentas: Belém, Belo Horizonte, Brasília 

(Entorno), Curitiba, Maceió, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Vitória, São Luis e Rio Branco.. 

No caso específico do Ministério do Esporte os recursos serão destinados aos programas: Praças da Juventude, que vai 

construir praças novas em vários estados do país; ao Esporte e Lazer da Cidade, que garante ações de esporte e de lazer 

aos jovens inseridos em suas em comunidades carentes; ao Pintando a Liberdade, que por meio da produção de material 

esportivo promove a ressocialização de detentos do sistema prisional do país; e ao Pintando a Cidadania, que através da 

produção também de material esportivo gera emprego e renda às famílias carentes. Recursos do Pronasci para o 

Ministério do Esporte (em 2008): Praças da Juventude (R$ 6 milhões) Pintando a Liberdade (R$ 5 milhões) Pintando 

a Cidadania (R$ 4 milhões) Esporte e Lazer da Cidade (R$ 17.470.788,44)Serviço: Repasse de verba do Pronasci aos 

ministérios Data: quinta-feira (19/06) Hora: 10h Local: Sala de Retratos - MJAscom - Ministério do Esporte 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/39531-programas-do-ministerio-do-esporte-

receberao-recursos-do-pronasci 
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Parceria com Pronasci é motivo de orgulho para o Brasil, diz ministro do Esporte 

19/06/2008, 14:00 

 

 

 

Ao assinar nesta quinta feira (19), com o Ministério da Justiça, o Termo de Cooperação Técnica do Programa Nacional 

de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), o ministro Orlando Silva (Esporte) declarou que a parceria de combate 

a criminalidade é um sinal de novos tempos do governo federal. Para Orlando Silva a atividade interministerial surge 

como luzes para o futuro do Brasil. "Começar o dia como um presente como esses é um motivo de orgulho. Ele reflete a 

politica da intersetorialidade do presidente luis Inácio Lula da Silva e do Ministro Tarso Genro (Justiça)", afirmou. Em 

concordância com Orlando Silva, o ministro da Justiça Tarso Genro, defendeu que hoje é um dia de ouro por causa do 

reforço nas ações ministeriáveis, que nesta primeira etapa envolveram os ministérios do Esporte, da Educação e da 

Saúde. Na solenidade os respectivos ministros da pastas, Fernando Haddad e José Gomes Temporão também assinaram 

parceria. Os recursos, no valor total de R$ 251,1 milhões, vão ser aplicados ao longo dos próximos quatro anos. O 

Ministério que receberá mais recursos é o da Educação (R$ 80,6 milhões), seguido pelo do Esporte (R$ 74,5 milhões), 

Trabalho e Emprego (R$ 60 milhões) e Saúde (R$ 36 milhões) Tarso Genro acredita que este é um momento da 

transversalidades com eventos a médio e longo prazos, citando o problema que envolve as milícias nas comunidades 

populares do Rio de Janeiro. "Destinamos ao Rio recursos no valor de R$ 80 milhões para construção de quatro postos 

da polícia comunitária, com o armamento não letal, com sustentação da polícia civil e que envolvem um conjunto de 

projetos para investir na judentude", exemplificou. Para o ministro Ferenando Hadad a consciência de que o Pronasci é 

uma inovação da segurança pública como política de gestão é consenso. "Mais ainda porque Pronasci é orientado para 

atuar na mesmo foco onde já atuam os programas dos ministérios", reforçou, citando como exemplo o mapa dos 

indicadores da criminalidades que são gravíssimos em regiões próximas às escolas. "A ação vai destacar os jovens em 

risco social na comunidade. A estratégia é tirá-los das garras dos traficantes levando-os para um programa esportivo, 

escolar ou de formação profissional, com atendimento psicológico e quem sabe, possam chegar ao PróUni", explicou 

Haddad. O ministro José Gomes Temporão disse que é impossível trabalhar com o conceito da saúde sem enfrentar a 

epidemia da violência que vitima princiopalmentes homens jovens e negros no Brasil. "O Pronasci é uma proposta 

ousada e ampla. Com a concentração de emprego e renda estaemos diminuindo ainda mais a miséria no Brasil O 

público alvo do Pronasci são jovens de 15 a 25 anos egressos no sistema prisional, reservistas, em descontrole familiar e 

em conflito com a lei, presos ou adolescente infrator. Serão 93 ações firmadas com outros Ministérios e que serão 
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desenvolvidas em 11 regiões metropolitanas brasileiras mais violentas: Belém, Belo Horizonte, Brasília (Entorno), 

Curitiba, Maceió, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Vitória. São Luis e Rio 

Branco.. Benefícios na área do esporte No ano de 2008 o Ministério do Esporte será beneficiado com recursos no 

valor total de R$ 32.470.788,44 os quais serão investidos em quatro programas. São eles: Praças da Juventude, Esporte 

e Lazer da Cidade, Pintando a Liberdade e Pintando a cidadania. O Praças da Juventude, que vai construir praças novas 

em vários estados do país receberá do Pronasci R$ 23 milhões. Já o Esporte e Lazer da Cidade, que garante a prática 

esportiva e lazer aos jovens inseridos em suas comunidades comunidades contará com R$ 17,5 milhões. O Pintando a 

Liberdade, programa de ressocialização de presos por meio da produção de material esportivo receberá R$ 5 milhões. Já 

o Pintando a Cidadania, que gera emprego e renda às famílias carentes também com a produção de material esportivo 

será contemplado com R$ 4 milhões. Carla Belizária Foto: Franciso Medeiros Ascom - Ministério do Esporte 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/39530-parceria-com-pronasci-e-motivo-de-

orgulho-para-o-brasil-diz-ministro-do-esporte  
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