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Ministério do Esporte apresenta programas no Encontro Nacional com Novos 

Prefeitos 

09/02/2009, 20:00 

 

O Ministério do Esporte apresentará seus programas durante o 1º Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas, 

que começa nesta terça-feira (10/02) no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. Durante dois dias, os 

técnicos do ministério estarão no estande montado exclusivamente para informar e orientar os prefeitos como implantar 

projetos esportivos em seus municípios. O ministro do Esporte, Orlando Silva Junior apresentará aos prefeitos projetos 

como as Praças da Juventude, que requalificam espaços urbanos marcados pela violência e oferecem infra-estrutura de 

esporte e lazer. Na oportunidade, os prefeitos poderão conhecer a maquete de uma praça. É um espaço de 8 mil m², para 

construção de ginásio poliesportivo coberto, pista de atletismo com caixa de areia para saltos, uma pista de caminhada e 

outra de skate, teatro de arena, centro de convivência da terceira idade e administração. As praças são implantadas com 

recursos do Ministério do Esporte, de emendas parlamentares e do Programa Nacional de Segurança Pública com 

Cidadania (Pronasci) do Ministério da Justiça. O custo de cada uma é R$ 1,6 milhão. Também estará disponível para os 

prefeitos informações sobre os projetos que garantem a construção, reforma ou modernização de espaços esportivos e 

aquisição de equipamentos. Os prefeitos também poderão conhecer os programas do ministério que promovem a 

inclusão social por meio do esporte como o Segundo Tempo e o Esporte e Lazer da Cidade (PELC). As duas ações 

asseguram uma melhor qualidade de vida aos moradores das cidades, porque permitem que a população carente tenha 

acesso ao esporte e ao lazer. O Segundo Tempo oferece prática esportiva, reforço escolar e alimentar aos estudantes do 

ensino médio e fundamental da rede pública em áreas de risco social. O programa acontece no contraturno escolar e, no 

caso das parcerias com as prefeituras, a sala de aula, as quadras esportivas da escola e praças públicas e ginásios de 

esporte são utilizados. O Ministério do Esporte oferece ainda uniforme (camisa, calção e bonés) e material esportivo 

gratuitos. No biênio 2007/08 o Segundo Tempo atendeu mais de um milhão de crianças em todo o país totalizando 

4.708 núcleos em 1.304 municípios brasileiros. No PELC, o espírito do programa vai além das atividades físicas, jogos 

e brincadeiras que envolvem todas as faixas etárias e as pessoas portadoras de deficiência de uma determinada 

comunidade. A ação promove convivência social, a formação de gestores e lideranças comunitárias, o fomento à 

pesquisa e à socialização do conhecimento, contribuindo para que o esporte e o lazer sejam pensados como políticas 

públicas e um direito de todos. Em 2008, foram feitos 125 convênios, criados 664 núcleos em 298 municípios, num 

total de 3.263.001 pessoas beneficiadas. O encontro é organizado pela Presidência da República e reunirá cera de 3.500 

prefeitos de todo o Brasil. Durante o evento serão apresentados os principais programas federais que colaboram com os 

municípios para melhoria dos serviços públicos colocados à disposição do cidadão. Serviço Abertura do 1º Encontro 

Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas Data: 10 de fevereiro de 2009 Hora: 14h Local: Centro de Convenções 

Ulysses Guimarães, em Brasília Ascom Ministério do Esporte:  (61) 3217-1875 Carla Belizaria Ascom - Ministério do 

Esporte 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/39208-ministerio-do-esporte-apresenta-

programas-no-encontro-nacional-com-novos-prefeitos  
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Ministério do Esporte apresenta programas no Encontro Nacional dos Novos 

Prefeitos 

10/02/2009, 17:20 

 

 

O Ministério do Esporte apresentará seus programas no 1º Encontro Nacional dos Novos Prefeitos e Prefeitas, realizado 

hoje e amanhã (10 e 11 de fevereiro) em Brasília. O ministro do Esporte, Orlando Silva Jr., despacha do Centro de 

Convenções para receber e informar aos novos gestores municipais sobre as políticas públicas do governo federal no 

esporte. Orlando Silva vai apresentar aos prefeitos os projetos de investimentos em infra-estrutura esportiva. São 

projetos de construção, reforma ou modernização de espaços esportivos e aquisição de equipamentos. O ministro 

mostrará, também, o Praça da Juventude, projeto que requalifica espaços urbanos e oferecem infra-estrutura de esporte e 

lazer em áreas marcadas pela violência. O projeto "Praça da Juventude", prevê, num espaço de 8 mil metros quadrados, 

a construção de um ginásio poliesportivo coberto; pista de atletismo com caixa de areia para saltos; uma pista de 

caminhada e outra de skate; teatro de arena, centro de convivência da terceira idade e administração. As praças podem 

ser construídas com recursos próprios do Ministério do Esporte, recursos decorrentes de emendas parlamentares ou do 

Pronasci, que é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, do Ministério da Justiça. Outras iniciativas 

também serão apresentadas. São os programas de inclusão social por meio do esporte como Segundo Tempo e o Esporte 

e Lazer da Cidade (PELC). As duas ações asseguram uma melhor qualidade de vida aos moradores das cidades, porque 

permitem que a população carente tenha mais dignidade através do acesso ao esporte e ao lazer. O Segundo Tempo 

oferece prática esportiva, reforço escolar e alimentar aos estudantes do ensino médio e fundamental da rede pública em 

áreas de risco social. O programa acontece no contraturno escolar e, no caso das parcerias com as prefeituras, a sala de 

aula, as quadras esportivas da escola e praças públicas e ginásios de esporte são utilizados. O Ministério do Esporte 

oferece ainda uniforme (camisa, calção e bonés) e material esportivo gratuitos. No biênio 2007/08 o Segundo Tempo 

atendeu mais de um milhão de crianças em todo o país totalizando 4.708 núcleos em 1.304 municípios brasileiros. No 

PELC, o espírito do programa vai além das atividades físicas, jogos e brincadeiras que envolvem todas as faixas etárias 

e as pessoas portadoras de deficiência de uma determinada comunidade. A ação promove convivência social, formação 

de gestores e lideranças comunitárias, fomento à pesquisa e à socialização do conhecimento. Isto contribui para que o 

esporte e o lazer sejam pensados como políticas públicas e sejam um direito de todos. Em 2008, foram feitos 125 

convênios, criados 664 núcleos em 298 municípios, num total de 3.263.001 pessoas beneficiadas. Ascom - Ministério do 

Esporte 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/39206-ministerio-do-esporte-apresenta-

programas-no-encontro-nacional-dos-novos-prefeitos  
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Ministro do Esporte participa de palestra sobre juventude e esporte no encontro 

com prefeitos 

10/02/2009, 20:15 

 

O ministro do Esporte, Orlando Silva Jr., participará da palestra "Juventude: Políticas Públicas Nacionais", às 10h30 

desta quarta-feira (11/02), durante o Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas, realizado em Brasília. Ele 

explicará a importância do esporte na realidade dos jovens. Orlando Silva apresentará aos prefeitos os programas do 

Ministério do Esporte que beneficiam diretamente a juventude brasileira, como as obras de infra-estrutura esportiva, que 

compreendem a Praça da Juventude, que requalifica espaços urbanos marcados pela violência e por meio do esporte e 

do lazer. Outras ações divulgadas serão o Segundo Tempo e o Programa Esporte e Lazer da Cidade (Pelc). Além de 

Orlando Silva, participam da palestra o secretário nacional de Juventude, Beto Cury, e prefeitos que falarão sobre 

experiências municipais bem sucedidas.Ascom - Ministério do Esporte 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/39205-ministro-do-esporte-participa-de-palestra-

sobre-juventude-e-esporte-no-encontro-com-prefeitos 
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Ministro fala da importância do 1º Encontro Nacional com Novos Prefeitos e 

Prefeitas 

10/02/2009, 20:17 

 

O ministro do esporte, Orlando Silva, participou nesta terça (10/02) da cerimônia de abertura do 1º Encontro Nacional 

com Novos Prefeitos e Prefeitas. Para ele, a ação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de reunir cerca de 3.500 

gestores municipais em Brasília é importante para que o governo federal abra uma agenda de diálogo com as cidades. 

"O presidente Lula vai estruturar ações comuns entre União e municípios para que o Brasil consiga seguir na rota do 

crescimento e desenvolvimento econômico", afirmou Orlando Silva. O presidente Lula destacou que os prefeitos 

brasileiros nunca tiveram tantas políticas sociais e obras públicas como nesses últimos anos, por conta do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC). "Dos 5.500 municípios brasileiro, 5.200 têm uma obra vinculada ao governo 

federal", disse. Nesta quarta-feira (11/02), segundo dia do evento, Orlando Silva vai ministrar a palestra sobre o tema 

"Juventude: Políticas Públicas Nacionais", às 10h30. O ministro apresentará aos prefeitos os programas do Ministério 

do Esporte que beneficiam diretamente a juventude brasileira, como as obras de infra-estrutura esportiva, que 

compreendem a Praça da Juventude, que requalifica espaços urbanos marcados pela violência e por meio do esporte e 

do lazer. Outras ações divulgadas serão o Segundo Tempo e o Programa Esporte e Lazer da Cidade (Pelc). Clara 

Mousinho Ascom - Ministério do Esporte 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/39204-ministro-fala-da-importancia-do-1-

encontro-nacional-com-novos-prefeitos-e-prefeitas  
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Ministro apresenta aos prefeitos ações do Esporte dentro da Política Pública para a 

Juventude 

11/02/2009, 18:00 

 

 

 

No firme propósito de valorizar políticas públicas que ofereçam oportunidades e garantam direitos à juventude do 

Brasil, o ministro do Esporte, Orlando Silva, ministrou palestra nesta quarta-feira (11) em Brasília, no Encontro 

Nacional com Prefeitos e Prefeitas. A possibilidade de parceria do Ministério do Esporte com as cidades e que terão 

repercussão na oferta e na oportunidade de atividades físicas, lazer e recreação para a população e, particularmente para 

a juventude, foram apresentadas pelo ministro aos novos gestores municipais. Compuseram a mesa, o secretário 

Nacional da Juventude, Beto Cury, o presidente do Conselho Nacional da Juventude, Danilo Moreira, a prefeita de 

Fortaleza, Luiziane Lins e o senador Inácio Arruda (PCdoB/CE). Orlando Silva explicou que a política geral do 

Ministério do Esporte se sustenta em quatro eixos fundamentais. O primeiro, o Esporte como fator de inclusão social; o 

segundo, como ferramenta de enfrentamento e de superação do défict de infra-estrutura que o Brasil ainda possui no 

ramo esportivo; o terceiro refere-se ao desenvolvimento do esporte competitivo, que é o esporte de alto rendimento; e o 

quarto, a promoção de grandes eventos esportivos internacionais contribuindo para o desenvolvimento econômico e a 

promoção internacional do Brasil. Sobre infra-estrutura esportiva, o ministro Orlando Silva contou aos presentes que a 

preocupação particular do Ministério do Esporte é com as escolas estaduais e municipais da rede pública, uma vez que a 

maioria não possui equipamento esportivo. "O fato é alarmante, porque inviabiliza a sala de aula de educação física, que 

é o primeiro momento de contato com a formação, com o desenvolvimento da cultura corporal", disse, ao destacar o 

apoio que a ação tem sempre recebido de parlamentares do Congresso Nacional, para suportar os investimentos que são 

feitos em infra-estrutura esportiva voltados para construção, reforma, ampliação de equipamentos para a 

prática. Números da infra-estrutura esportiva A evolução importante no processo liderado pelo presidente Lula foi 

apresentada aos prefeitos pelo ministro Orlando Silva, por meio de um gráfico. "Nós partimos de 700 obras que era o 

patamar de 2003 a 2005, e a tendência é crescente. Em 2007, houve um declínio, porque os jogos Pan-americanos 

consumiram um montante importante de recursos. Em 2008, houve uma retomada, onde nos aproximamos de perto de 

12 mil contratos realizados com as cidades no país", revelou. Silva disse ainda que 8 mil obras de infra-estrutura 

esportiva foram contratadas no Brasil, de 2003 até os dias atuais. "O nosso esforço é multiplicar essas iniciativas de 

modo a enfrentar o déficit que ainda é muito grave no Brasil", afirmou.Praças da Juventude Tendo como base as 

demandas de prefeitos, o Ministério do Esporte chegou a conclusão de que é importante estruturar um projeto que 

requalifique o espaço urbano da cidade e que seja uma referência para mobilização da juventude. "Trata-se de um 
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produto que tem sido atraente para parlamentares que apóiam na forma de emendas parlamentares e teve uma 

repercussão muito positiva para o nosso presidente Lula que planeja, inclusive, um plano extraordinário de 

investimentos para ampliar as Praças da Juventude", anuncia. As praças são complexos esportivos abrigadas num 

espaço 8 mil m². Elas possuem ginásio poliesportivo coberto, pista de atletismo com caixa de areia para saltos, uma 

pista de caminhada e de skate, teatro de arena, centro de convivência da terceira idade e administração. "O ginásio é 

também um local eventos como reuniões e atividades culturas. O mini-teatro pode ser palco de encontros, assembléias, 

reuniões da comunidade, entre outros. "È um espaço onde a população de todas as faixas etárias pode ocupar também. 

"É uma iniciativa com repercussão profunda na vida das cidades sem espaços públicos que sirvam de alternativas para 

ocupar o tempo livre das pessoas", informa o Silva. Outras ações do Esporte Os prefeitos puderam conhecer 

o Segundo Tempo, programa de inclusão social que contempla estudantes carentes em área de risco social e que têm, no 

período oposto do ensino regular, a prática esportiva, o reforço escolar e alimentar. Além do uniforme os alunos 

recebem do Ministério do Esporte o uniforme e material esportivo gratuito. Os gestores conheceram ainda de Esporte e 

Lazer da Cidade (PELC), um programa intergeracional (crianças, adolescentes, adultos, idosos e portadores de 

deficiências) com atividades regulares e outras sem periodicidade, com a particularidade da seleção pública com edital 

de seleção onde as prefeituras se inscrevem. Silva explicou que para isso é feita uma avaliação dos projetos 

apresentados de modo que possam permear os melhores projetos estruturados. "Hoje apenas 300 municípios participam 

e nossa perspectiva é expandir a participação das cidades", revela. Alto Rendimento Na área da vocação esportiva, o 

ministro apresentou Bolsa Atleta programa que apóia atletas do alto rendimento. "Aqueles esportistas que participam de 

competições nacionais e internacionais que tem bons resultados, mas que não têm patrocinador", frisa ao revelar a 

evolução do apoio do governo federal à categoria. "No primeiro ano de programa foram R$ 6 milhões, no segundo 

passamos para R$ 13 milhões, no terceiro para R$ 23 milhões e no ano passado para R$ 42 milhões. A grande vantagem 

é que ajudamos atletas estudantes que participam de olimpíadas escolares, os atletas universitários que participam de 

Olimpíadas Universitárias, os campeões nacionais e internacionais e os atletas olímpicos e paraolímpicos", destaca. 

Outra iniciativa apresentada foi a Lei de Incentivo ao Esporte um mecanismo que permite que permite que pessoas 

físicas e jurídicas possam fazer doações ou patrocínios para realização de projetos desportivos e paradesportivos com 

desconto no Imposto de Renda. Carla Belizária Foto: Francisco Medeiros Ascom - Ministério do Esporte 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/39202-ministro-apresenta-aos-prefeitos-acoes-do-

esporte-dentro-da-politica-publica-para-a-juventude 
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Ministro do Esporte atende prefeitos no último dia do encontro nacional 

12/02/2009, 16:30 

 

Conhecer os programas do Ministério do Esporte foi o objetivo de cerca de 200 prefeitos e prefeitas que compareceram, 

nesta quarta-feira (11), no gabinete do ministério, montado no Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas em 

Brasília. No período da tarde, o ministro do Esporte, Orlando Silva, despachou no Centro de Convenções para informar 

aos prefeitos sobre as políticas públicas do governo federal voltadas para o esporte. Em uma verdadeira maratona, o 

ministro Orlando Silva atendeu cerca de 40 gestores, entre eles; senadores, deputados federais, prefeitos e vice-

prefeitos. Infraestrutura esportiva foi o principal tema das audiências dos prefeitos com Orlando Silva. Além dos 

programas sociais do Ministério do Esporte Segundo Tempo e Esporte Lazer na Cidade (Pelc). Para o prefeito de 

Gramado, no Rio Grande do Sul, Nestor Tissot, foi excelente poder ter falado com o ministro do Esporte. "Orlando nos 

recebeu com muito carinho e atenção. O plano de trabalho da nossa prefeitura condiz muito com a filosofia dos 

programas do Ministério do Esporte", diz. Na prefeitura do município de Iracemápolis, em São Paulo, que mantém o 

programa Segundo Tempo, o prefeito Fábio Zuza disse que o encontro foi de suma importância para estreitar a relação 

com o ministério. "Viemos conversar com o ministro para solicitar apoio para a construção da cobertura da quadra 

poliesportiva do município, para melhor atender as crianças do Segundo Tempo", diz. O Encontro Nacional com Novos 

Prefeitos e Prefeitos foi organizado pela Presidência da República, entre os dias 10 e 11 de fevereiro no Centro de 

Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. O evento reuniu cerca de 3.500 gestores de todo o Brasil, que tiveram a 

oportunidade de conhecer os principais programas federais que colaboram com os municípios para melhoria dos 

serviços públicos colocados à disposição do cidadão. Breno Barros Ascom - Ministério do Esporte 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/39199-ministro-do-esporte-atende-prefeitos-no-

ultimo-dia-do-encontro-nacional 
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Presidente Lula e ministro Orlando entregam Prêmio Brasil de Esporte e Lazer de 

Inclusão Social 

16/02/2009 09:30 

 

Experiências e pesquisas na área do esporte e lazer como instrumento de inclusão social que contribuem para o 

desenvolvimento de políticas públicas serão premiadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo ministro do 

Esporte, Orlando Silva. A cerimônia de entrega do Premio Brasil de Esporte e Lazer de Inclusão será as 17h30 desta 

terça-feira (17), no Palácio do Planalto. Vinte e sete pessoas receberão troféus e certificados de participação. Os 

vencedores receberam, na última semana, o pagamento das premiações de acordo com a classificação: 1º lugar, R$ 8 

mil; 2º lugar; R$ 5 mil; e 3º lugar, R$ 3 mil. Concorreram ao prêmio: gestores públicos, pesquisadores, professores 

universitários e representantes de Ongs, organizações não governamentais que atuam na área do esporte e do lazer de 

inclusão em todo o país. O concurso foi aberto em agosto do ano passado. Reuniu 145 autores e recebeu 90 trabalhos. 

Destes, 62 foram aprovados para análise e 27 foram premiados em cinco categorias. As categorias com premiação 

regional são: "Dissertações, Tese e Pesquisas Independentes", "Monografia de Graduação e Especialização" e "Relatos 

de Experiência em Políticas Públicas". As categorias "Ensaios" e "Novas Mídias" são as premiações nacionais. As 

produções científicas, tecnológicas e pedagógicas tiveram como público alvo menores com medidas sócio-educativas, 

idosos, crianças, adolescentes e moradores de rua. Tais produções tiveram como ferramenta a realização de atividades 

como capoeira, jogos olímpicos, futebol, imagem corporal, ginástica, além dos programas Esporte e Lazer da Cidade 

(PELC), Segundo Tempo, e Jogos Indígenas, do Ministério do Esporte. A análise dos trabalhos ficou sob a 

responsabilidade de 10 pareceristas especialistas na área. Integraram o júri, pesquisadores de universidades e 

representantes de entidades que atuam com políticas de esporte e de lazer como o Colégio Brasileiro de Ciências do 

Esporte, do SESI, da secretaria Nacional de Esporte Educacional (SNEED) e da secretaria Executiva do Ministério do 

Esporte. Durante a premiação será lançado um livro com uma coletânea com artigos sobre os trabalhos dos vencedores. 

O material será distribuído aos gestores públicos de esporte e lazer em atividades educativas e divulgado também na 

forma digital no portal do Ministério do Esporte, www.esporte.gov.br . O premio é uma das ações de responsabilidade 

do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCTEC) que faz parte da Secretaria Nacional de Desenvolvimento de 

Esporte e de Lazer do Ministério do Esporte. Dinâmica O prêmio acontece em duas etapas. A primeira, a fase de 

premiação, ocorre nos anos pares por meio de seleção e premiação de propostas de pesquisadores das 5 (cinco) regiões 

brasileiras, bem como publicação em livro das obras premiadas. A segunda é a fase de difusão, que será realizada nos 

anos ímpares, por meio de seminários itinerantes no país. A ação tem caráter educativo e de formação de gestores Carla 

Belizária Ascom - Ministério do Esporte 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/39196-presidente-lula-e-ministro-orlando-

entregam-premio-brasil-de-esporte-e-lazer-de-inclusao-social  
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Confira os trabalhos e autores vencedores do Prêmio Brasil de Esporte e Lazer de 

Inclusão 

17/02/2009, 18:00 

 

PREMIAÇÃO REGIONAL Categoria1: Dissertações, Teses e Pesquisas Independentes Região Nordeste 1º 

lugar: Campos de visibilidade da capoeira baiana: as festas populares, as escolas, o cinema e arte 1955-1985 - Luís 

Vitor Castro Júnior - BA 2º lugar: Gingado na Prática Pedagógica Escolar: expressões lúdicas no Quefazer da Educação 

Física - Henrique Gerson Kohl - PE Região Sudeste 1º lugar: Jogos e Cidades: ordenamento territorial urbano em 

grandes eventos esportivos - Sávio Raeder - RJ 2º lugar: Futebol libertário: um jeito novo de jogar na medida - Fábio 

Silvestre da Silva - SP 3º lugar: A Imagem Corporal de Adolescentes de Rua de Belo Horizonte e seus reflexos no 

processo de inclusão e exclusão social - Adenilson Idalino de Sousa- MG Região Sul 1º lugar: Etno-Desporto 

indígena: contribuições da antropologia social a partir da experiência entre os Kaing -José Ronaldo Mendonça 

Fassheber- PR 2º lugar: (Re) Significações do lazer em sua relação com a saúde em comunidade de Irati - PR - Miguel 

Sidenei Bacheladenski - PR Categoria 2: Monografias de Graduação e EspecializaçãoRegião Norte - 1º 

lugar: Educação Física Escolar Indígena: O Programa Segundo Tempo e sua Importância na Revitalização dos Jogos 

Tradicionais das Crianças de Baré/ Manaus/AM - Jhones Rodrigues Pereira - AM Região Sudeste 1º lugar: Análise do 

PELC no Município de Periquito/MG: o ponto de vista de uma comunidade usuária - Cláudio Gualberto - MG 2º 

lugar:Meninas e Meninos da Serra: as oficinas de esporte/lazer do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento - 

Leonardo Toledo Silva - MG 3º lugar: Como transformar um obstáculo em oportunidade. Projeto social BOMBOM: 

Bom de Bola, Melhor na Escola! - Neimar Anunciação Gonçalves - MG Região Sul 1º lugar: Mapeamento do 

Programa Segundo Tempo no Brasil e a gestão deste no município de Estrela/RS - Daiane Wagner do Couto - 

RS Região Centro Oeste 1º lugar: O esporte com instrumento de inclusão social: um estudo na Vila Olímpica do 

Conjunto Ceará - Ana Amélia Neri Oliveira - DF Categoria 3: Relatos de Experiências Região Norte 1º 

lugar: Esporte e Lazer de Inclusão Social para os Idosos do Tocantins - Relato de Experiência - Khellen Cristina Pires 

Correia Soares - TO Região Nordeste 1º lugar: Extensão Universitária e Inclusão Social: implicações do programa O 

Direito na Rua para o Segundo Tempo - Adilson Silva Ferraz; Ana Maria de Barros - PE Região Sudeste 1º 

lugar: Mulheres em Movimento - Antonia Efigênia Gomes Bezerra - SP 2º lugar: Futebol libertário: compromisso 

social na medida - Roberta Freitas Lemos; Francisco Helder da Silva; Marcelo Arruda Piccioni; Fábio Silvestre da Silva 

- SP 3º lugar: O processo de seleção para animadores culturais do Programa Esporte e Lazer da Cidade: consórcios 

PELC - Leonardo Toledo Silva - MG Região Sul 1º lugar: Um diálogo entre Ministério do Esporte, Universidade e 

Conselho de Direitos dos Idosos - Suzana Hubner Wolff - RS 2º lugar: Procurando Caminho: Esporte Aventura e 

exercício da cidadania - Mateus Alexandre Hoerlle - SC 3º lugar: O Lazer já tomou conta da cidade de Bagé - Ana 

Elenara da Silva Pintos - RS Região Centro Oeste 1º lugar: Pensando o Programa Segundo Tempo no Processo de 

Inclusão Social - Ivete Figueira da Silva - DFPREMIAÇÃO NACIONAL Categoria 4: Ensaios 1º lugar: Pensando 

as políticas públicas para o etno-desporto indígena - José Ronaldo Mendonça Fassheber - PR 2º lugar: Um país 

olímpico sem educação olímpica? Nelson Schneider Todt - RS Categoria 5: Novas Mídias 1º lugar: PAPPEL Social - 

Programa de Avaliação de Políticas Públicas de Esporte e Lazer - Carlos Magno Xavier Correa; Julio César Rezende; 

Rômulo Vieira Ferreira; Rafael Pires de Freitas - MG 2º lugar: Boletim Educação Física - Efrain Maciel e Silva - DF 3º 

lugar: Praça Pública - Edison Luis Gastaldo – RS 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/39190-confira-os-trabalhos-e-autores-vencedores-

do-premio-brasil-de-esporte-e-lazer-de-inclusao  
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Presidente Lula elogia compromisso de participantes do Prêmio Brasil de Esporte e 

Lazer de Inclusão 

19/02/2009, 08:00 

 

 

Ao parabenizar os 27 vencedores do Prêmio Brasil de Esporte e Lazer de Inclusão Social, o presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva disse que eles passam a ser uma espécie de paradigma para as outras pessoas que queiram tentar mostrar que é 

possível fazer a diferença. "Uma coisa é o dinheiro, outra coisa é a estrutura, mas outra coisa é a vontade pessoal de a 

gente fazer, dizer eu vou fazer, e fazer as coisas acontecerem", elogiou. O evento de premiação realizado no último dia 

17, no Palácio do Planalto, em Brasília, contou com a presença do ministro do Esporte, Orlando Silva e da secretária 

Nacional de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer (SNDEL), Rejane Penna Rodrigues. Os ministros Dilma Rousseff 

(Casa Civil), Fernando Haddad (Educação), Patrus Ananias (MDS ) e Jose Pimentel (Previdência Social), além do 

presidente do Colégio de Ciências do Esporte, Fernando Mascarenhas, estiveram presentes também. Em seu discurso, 

onde reforçou o valor da intelectualidade, o ministro Orlando Silva, informou que a primeira edição do Prêmio Brasil de 

Esporte e Lazer de Inclusão Social realiza um projeto antigo que serve ao esforço de consolidação da Política Nacional 

do Esporte. Ele declarou que graças a diversificação dos trabalhos premiados nas cinco categorias foi possível ampliar o 

leque de produção que muito contribuirá com o reconhecimento da participação da ciência do esporte na agenda 

científica brasileira. "Nesse sentido é necessário destacar o papel da ciência e da tecnologia que andam de mãos dadas 

com esta ação que desenvolvemos", disse. Os vencedores do concurso pioneiro na história do esporte nacional por sua 

vez foram representados por Ana Elenara da Silva Pintos, autora do trabalho: "O Lazer já tomou conta da cidade de 

Bagé (RS)". A oradora é uma das classificadas da categoria Relatos e Experiências, da premiação regional Sul. 

Primeiramente, ela lembrou aos presentes que durante muito tempo o esporte foi visto somente pelas suas características 

de competição e de rendimento. Depois Elenara ressaltou a capacidade do esporte e do lazer de mobilizar sentimentos 

de paixão e de ação popular em que, dependendo do modo de como é promovido, o esporte pode ser mais um meio de 

exclusão do que participação de todos. Ela observou ainda, a valorização do esporte e do lazer como tempos e espaços 

educativos para a cidadania, qualidade de vida e desenvolvimento humano. Defensora de que o esporte não se 

concretiza apenas como um produto de mercado, a estudiosa mandou seu recado: "o esporte e o lazer não podem ser um 

privilégio daqueles que possuem condições econômicas. Eles precisam ser tratados como processos críticos de criação, 

recriação, apropriação de culturas e de fortalecimento da sociedade civil". Para a secretária Rejane Penna, a construção 

de políticas públicas de esporte e de lazer sob vários anglos de observação, seja de gestores, entidades, universidades e 

da avaliação dos autores de projetos, é uma evolução rumo à qualificação. "Por isso o livro com a coletânea dos 27 

vencedores do prêmio será difundido por meio da capacitação de gestores durante todo o ano de 2009. Espero que as 

experiências e idéias difundidas possam ser frutos promissores para a democratização do esporte nacional", 
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finalizou. Prêmio Brasil de Esporte e Lazer Com o foco voltado para a inclusão social, o concurso foi lançado ano 

passado pela Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e reuniu 145 autores entre gestores públicos, 

pesquisadores, professores universitários e representantes de Ong?s. Foram entregues 90 trabalhos - produções 

científicas, tecnológicas e pedagógicas com o público alvo voltado para menores com medidas sócio-educativas, idosos, 

crianças, adolescentes e moradores de rua. Destes, 62 foram aprovados para análise e 27 receberam premição em cinco 

categorias, três regionais e duas nacionais. Tais produções tiveram como ferramenta a realização de atividades como 

capoeira, jogos olímpicos, futebol, imagem corporal, ginástica, além dos programas Esporte e Lazer da Cidade (PELC), 

Segundo Tempo, e Jogos Indígenas, do Ministério do Esporte. Carla Belizária Foto: Aldo Dias Ascom - Ministério do 

Esporte 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/39184-presidente-lula-elogia-compromisso-de-

participantes-do-premio-brasil-de-esporte-e-lazer-de-inclusao  
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