
 

 
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 – Março a Maio de 2013 
 

 

 

 

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    

  

 

 

 

 

 

 

 

NOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, NÃO HOUVE NOTÍCIAS PUBLICADAS 

NO SITE DO MINISTÉRIO DO ESPORTE SOBRE O PROGRAMA ESPORTE E LAZER 

DA CIDADE (PELC) E VIDA SAUDÁVEL 

 

 

 

 

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    

 

Festival do Programa Esporte e Lazer da Cidade resgata história de Sobral (CE) 

Quinta, 09 Maio 2013 19:26 

 

 

 

O esporte, a cultura e o lazer sagraram-se ferramentas de resgate histórico de Sobral, cidade nordestina do 

serão cearense. Foi a partir de ampla pesquisa que envolveu leitura de livros, visitas em museus e casa de cultura, e de 

descobertas por meio de conversas com os mais antigos 2,2 mil moradores, incluindo 54 alunos com deficiências, que 

beneficiados pelo Programa Esporte e Lazer da Cidade (Pelc) construíram o Festival do Pelc que agitou a cidade 

durante os três dias. 

O Ginásio Poliesportivo Plínio Pompeu foi palco do evento, realizado entre 17 e 18 de abril. A população local 

prestigiou uma exposição de fotografias que marcaram a história da cidade. Houve apresentação de danças folclóricas e 

regionaisl, como o xote e o reizado (dança de reis), típicas da cidade. No teatro, os moradores acompanharam a leitura 

dramática de "Luzia Homem", livro do ilustre escritor filho de Sobral, Domingos Olímpio, feita pelos alunos do 

programa. 

  Também foram levados ao palco, além de um torneio esportivo, jogos de capoeira e caratê. No caso  dos 

capoeiristas, eles acrescentaram à programação uma pesquisa com o significado dos apelidos que envolvem a arte. 

Outro ponto alto da festa foi registrado durante os shows de violão e de flauta. Na oportunidade os beneficiados pelo 

Pelc tocaram músicas de cantores famosos nascidos na cidade, com a interpretação das composições Espacial, de 

Belchior, e Xote Sabido, de Régis Brito. 

O festival foi uma iniciativa da prefeitura, entidade parceira do Ministério do Esporte, cujo convênio se 

encerrou na ultima terça-feira, 7 de maio. As atividades foram coordenadas pela Secretaria do Esporte do município e 

beneficiaram 22 bairros e distritos em quatro núcleos de atendimento. Ações nas áreas de arte (artesanato), educação, 

atividade física (caminhada, ginástica, alongamento e recreação), lutas (caratê e capoeira), esportes coletivos (futebol, 

futsal, basquetebol e voleibol), teatro, cinema, música (violão e flauta) e dança (regional e contemporânea) foram 

desenvolvidas durante a execução do convênio. 

De acordo com Marcio Shelley Silva Galdino, coordenador-geral da parceria, o desenvolvimento do Pelc em 

Sobral resultou na melhoria da qualidade de vida dos contemplados. "O programa trouxe benefícios na área de saúde 

junto ao público adulto e idoso, que adoeceu menos, na área de educação junto a crianças e adolescentes, que 
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permaneceram na escola, e na área da inclusão social com as pessoas com deficiências, que antes não contavam com os 

benefícios da atividade física e do lazer", justifica. 

 

Carla Belizária 

Foto: Divulgação 

Ascom - Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/34537-festival-do-programa-esporte-e-lazer-da-

cidade-resgata-historia-de-sobral-ce  
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Palestra sobre responsabilidade social encerrará Seminário de Esporte e Lazer 

neste sábado 

Sexta, 31 Maio 2013 15:57 

 

A responsabilidade social do gestor público do esporte e do lazer será o tema da palestra de encerramento do 

11º Seminário Nacional de Políticas Públicas de Esporte e Lazer, realizado no auditório do Unilasalle em Canoas (RS). 

A conferência, com início às 10h, deste sábado (1º.06), será proferida pela representante da Secretaria Nacional de 

Esporte, Educação, Lazer e Inclusão  Social do Ministério do Esporte (Snelis), Ana Elenara Silva Pintos. 

Coordenadora-geral de Esporte e Lazer na Snelis, Elenara explica que a apresentação tem como meta provocar 

junto aos participantes uma maior reflexão sobre os desafios cobrados no cotidiano do mundo atual, tendo como 

princípio a democratização do acesso ao esporte e ao lazer. "Os gestores precisam ter clareza sobre suas 

responsabilidades frente aos limites e possibilidades para implantação da política local de ações nos setores público e 

privados", afirma. 

O Seminário Nacional de Políticas Públicas é direcionado ao público que atua diretamente nas áreas de esporte 

e lazer duas, nas esferas municipais, estaduais e federais. Entre os participantes estão estudantes, gestores, profissionais 

e pesquisadores. O evento tem como objetivo consolidar o esporte e o lazer como uma estratégia no desenvolvimento da 

qualidade de vida da sociedade brasileira e contribuir para implantação dos sistemas municipais de esporte. 

Também no sábado (1º.06) serão ministrados cursos para elaboração de projetos e convênios; programas e 

projetos de lazer na cidade; captação de recursos pela Lei de Incentivo, e marketing esportivo. A Fundação de Esporte e 

Lazer do Rio Grande do Sul (Fundergs) é responsável pelo evento. 

 

 

Carla Belizária 

Ascom - Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/34430-palestra-sobre-responsabilidade-

social-encerrara-seminario-de-esporte-e-lazer-neste-sabado  
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