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NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009, NÃO HOUVE NOTÍCIAS PUBLICADAS NO 

SITE DO MINISTÉRIO DO ESPORTE SOBRE O PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA 

CIDADE (PELC) E VIDA SAUDÁVEL 
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PELC-Pronasci começa a funcionar em Lauro de Freitas (BA) esta semana 

31/07/2009, 17:54 

 

 

 

A partir desta segunda-feira (3), 1.600 jovens com idade entre 15 e 24 anos, moradores das comunidades populares de 

Porto, Vida Nova, Areia Branca, Itinga e Centro participarão do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC), do 

município de Lauro de Freitas (BA). O programa do Ministério do Esporte, que assegura o acesso ao esporte e ao lazer 

aos jovens em localidades com altos índices de violência, é vinculado ao Programa Nacional de Segurança Pública com 

Cidadania (Pronasci). Distante 25 km de Salvador, o município laurofreitense integra a região metropolitana da capital 

da Bahia. Como toda grande metrópole, sofre com problemas, como a violência urbana e as drogas. A transformação na 

vida de rapazes e moças beneficiados começa com a ocupação do tempo ocioso, por meio da prática de atletismo, skate, 

basquete de rua, lutas de boxe e hapt-ido, e danças, como o hip-hop. "Lauro de Freitas se tornou referência na prática do 

skate. Possui a primeira pista oficial de skate do nordeste. A região ganhou recentemente a segunda pista de skate, 

instalada em Madre de Deus, município próximo", descreve o professor de Educação Física, Alexsandro dos Santos 

Lima, coordenador geral do PELC. O programa tem como gestora a prefeitura municipal de Lauro de Freitas. O 

educador conta ainda que, a exemplo do que acontece com o skate, que se tornou referência esportiva local para 10 mil 

crianças beneficiadas pelo Segundo Tempo, o atletismo desenvolvido pelo PELC contará com a doação de material 

esportivo. "Cada jovem contemplado que optar pelas corridas de atletismo será presenteado com um par de tênis pela 

prefeitura municipal", antecipa Alexsandro Lima. Ele explicou que o surf será a próxima modalidade e ser 

implantada. Capacitação No dia 9 de julho, cerca de 24 profissionais, entre coordenadores, monitores e agentes sociais 

participaram da capacitação realizada pela Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e Lazer (SNDEL), do 

Ministério do Esporte. O treinamento, na Casa do Trabalhador, durou quatro dias. Foi ministrado pelos técnicos Joana 

Lessa e Luiz Roberto. "Queremos que estas atividades sejam transformadoras e capazes de proporcionar mais cultura e 

inclusão social nas comunidades", disse Luiz Roberto de Araújo, coordenador de Políticas Sociais, de Esporte e Lazer 

do Ministério do Esporte. O formando em Educação Física, Tiago Orleans, foi um dos beneficiados com a capacitação. 

Exercer a função de agente social do PELC é para ele uma oportunidade de transformar a realidade da juventude. "O 

esporte e a cultura têm bastante força para atrair as pessoas, independentemente de idade. O que vou fazer é colaborar 

ainda mais para aproximar os jovens do lazer, da cultura e do esporte para afastá-los dos riscos de se envolverem com a 

criminalidade", garante. "Sabemos que Lauro de Freitas tem uma realidade igual a muitas cidades brasileiras, onde 
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jovens protagonizam ações de violência ou são alvo das mesmas. O PELC - Pronasci vem no sentido de contribuir com 

a mudança dessa realidade", informa a secretária Nacional de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer, Rejane Penna 

Rodrigues. Carla Belizária Ascom - Ministério do Esporte 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/38978-pelcpronasci--comeca-a-funcionar-em-

lauro-de-freitas-ba-esta-semana  
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