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NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2013, 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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Prorrogado até 22 de novembro prazo para prefeituras enviarem propostas dos 

programas Pelc e Vida Saudável 

Sexta, 08 Novembro 2013 17:41 

 

Devido ao aumento da demanda de entidades pleiteantes, o Ministério do Esporte decidiu prorrogar para o dia 

22 de novembro o prazo de inscrição para as prefeituras interessadas em implantar os programas Esporte e Lazer da 

Cidade e Vida Saudável. As propostas devem ser cadastradas e enviadas ao Portal de Convênios (Siconv). Além de 

inserir o anexo no Siconv – Planejamento Pedagógico do Convênio -, é necessário o envio para análise. Vários pleitos 

não cumpriram essa etapa, o que inviabilizou a proposta da entidade. 

O chamamento público do Pelc e da Vida Saudável foi publicado na edição do Diário Oficial da União de 4 de 

outubro. A Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão  Social (Snelis) vai selecionar projetos no 

âmbito nacional para implantação e desenvolvimento de núcleos de esporte e lazer. 

O processo, aberto somente para órgãos e entidades da administração pública municipal, é uma das iniciativas 

para democratizar a prática esportiva e o lazer para crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com 

deficiência, dentro do contexto de legado dos grandes eventos esportivos que o Brasil vai sediar nos próximos anos. 

Criado em 2003, o Pelc estimula a convivência social e a formação de gestores e de lideranças comunitárias, 

além de favorecer a pesquisa e a socialização do conhecimento, contribuindo para que o esporte e o lazer sejam tratados 

como políticas e direitos de todos. Atualmente, o programa tem dois tipos de unidades de atendimento: Núcleos 

Urbanos, (voltados aos centros urbanos) e Núcleos para Povos e Comunidades Tradicionais (voltados para grupos 

culturalmente diferenciados, como indígenas, quilombolas e populações ribeirinhas). Independentemente da vertente, 

cada núcleo do Pelc conta com 400 beneficiados. 

Outro avanço promovido pelo Ministério do Esporte em 2012 foi o reconhecimento do Vida Saudável, antes 

uma vertente do Pelc, como um importante programa social. Seguindo a proposta do Pelc, o programa Vida Saudável se 

difere por beneficiar preferencialmente os idosos, contando com 200 beneficiados por núcleo. 

Quanto ao limite máximo para formatação do Pelc e do Vida Saudável, as secretarias municipais e prefeituras 

proponentes devem considerar o seguinte critério de distribuição: municípios com até 50 mil habitantes poderão pleitear 

até três núcleos; os que tiverem entre 50 mil e 199 mil habitantes, de quatro a seis núcleos; e aqueles com população 

acima dos 200 mil habitantes, de sete a dez núcleos. 

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/45533-prefeituras-tem-ate-22-de-

novembro-para-enviar-propostas-dos-programas-pelc-e-vida-saudavel 
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Quarto Centenário (PR) se prepara para receber o Pelc pela primeira vez 

Sexta, 22 Novembro 2013 16:35 

 

 

Foto: Divulgação 

Com uma população de aproximadamente 4,8 mil habitantes euma história recente de emancipação – há 17 

anos -, quando deixou de ser distrito de Goiorê, a cidade de Quarto Centenário, no Paraná, prepara-se para receber, pela 

primeira vez, o Programa Esporte e Lazer da Cidade (Pelc). O município teve projeto contemplado na chamada pública 

de 2012 lançada pelo Ministério do Esporte, e poderá promover o acesso ao esporte e lazer para a população carente. 

A ação virá no formato Pelc núcleo urbano e beneficiará cerca de 400 pessoas, entre crianças, adolescentes, adultos e 

idosos, com a prática de balé, ginástica, caminhada, esportes recreativos, basquete, handebol, voleibol, artesanato, 

pintura em telae, crochê. As atividades serão desenvolvidas no espaço Projeto, no Ginásio de Esportes, no Centro 

Cultural e na Praça da Igreja Nossa Senhora de Fátima. 

Vinculado à Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (Snelis) do Ministério do 

Esporte, o Pelc em Quarto Centenário será executado pela Secretaria de Educação do município. A expectativa é as 

atividades do programa comecem durante as férias de janeiro. 

Enquanto isso, o convênio encontra-se em processo de inscrição dos futuros beneficiados. A divulgação está 

sendo feita pelos gestores da prefeitura nas escolas, igrejas e ruas da cidade,em carros de som.A etapa, iniciada há 

menos de 10 dias, mostra o quanto a comunidade está consciente sobre a  importância do esporte e lazer na vida dos 

moradores. O cadastro pode ser efetivado de segunda a sexta-feira, de 8hàs 12h e de 13h às 17h, no Cento Cultural. Já 

são mais de 200 inscritos,dos quais 50% são demandas de pessoal da terceira idade. 

“A população de Quarto Centenário está muito ansiosa e o prefeito Reinaldo Krachinaki, muito feliz com  a 

chegada do Pelc”, diz a secretária de Educação, Alice Miyashita, ao destacar os inúmeros elogios recebidos pela 

chegada do programa que terá duração de 14 meses. Foram destinados pelo Ministério do Esporte R$ 171.276,.48, e a 

contrapartida do município é de R$ 5.789,63. 
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Capacitação profissional  

A formação dos agentes sociais e coordenadores, primeira etapa estabelecida pelo convênio, foi realizada entre 

os dias 3 e 6 de novembro, com a presença da formadora do Ministério do Esporte Eneida Feix e da professora Maria 

Leonor e somou um total de 32 horas. Durante a aberturada capacitação, estiveram presentes o prefeito Reinaldo 

Krachinski, o presidente da Câmara de Vereadores, Diogo dos Santos, a secretária da Educação, Alice Miyashita, o 

secretário da Administração, Edilaldo Machado da Cruz, e diretores das escolas municipais e do centro de educação 

infantil. 

  

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/45707-quarto-centenario-pr-se-

prepara-para-receber-o-pelc-pela-primeira-vez  
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Ministério do Esporte realiza a primeira capacitação gerencial do Pelc 

Quarta, 27 Novembro 2013 14:59 

 

A Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (Snelis) promove, nesta quinta e sexta-

feira (28 e 29.11), em Brasília, a 1ª Capacitação Gerencial do Programa Esporte e lazer da Cidade (Pelc). Participam do 

evento cerca de 140 profissionais que atuam nas áreas da gestão pública de esporte e lazer no processo de estruturação, 

implantação e desenvolvimento do Pelc. O secretário da Snelis, Ricardo Cappelli, fará a abertura do encontro, às 8h20, 

no Hotel Nacional, no Setor Hoteleiro Sul, Quadra 01 - Bloco A. 

O primeiro dia de capacitação é voltado para os coordenadores técnicos dos convênios e dos termos de 

cooperação do programa. Participam da atividade representantes de entidades,formadores e consultores regionais do 

programa. No segundo dia, a formação será voltada para os interlocutores do Siconv,  Sistema de Gestão de Convênios 

e Contratos de Repasse do Governo Federal. 

O Sinconv tem como objetivo garantir ao governo federal o total controle das transferências voluntárias da 

União e imprimir mais eficiência, agilidade e mais transparência ao processo de liberação de recursos para estados e 

municípios. As equipes técnicas das coordenações-gerais de Esporte e Lazer (Cgpel)e de Acompanhamento 

Operacional (Cgao) participam dos dois dias de capacitação. 

  

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/45754-ministerio-do-esporte-realiza-a-

primeira-capacitacao-gerencial-do-pelc  
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Ministério do Esporte capacita gestores para democratizar o esporte e o lazer no 

Brasil 

Quinta, 28 Novembro 2013 17:26 

 

 

Secretário Ricardo Cappelli, durante abertura da 1ª Capacitação Gerencial (Foto: Francisco Medeiros/ME) 

 

O Ministério do Esporte ganhou um importante aliado para qualificar ainda mais o acesso ao esporte e ao lazer 

no país. A ajuda vem de 140 gestores de 17 estados - representantes de entidades, núcleos e agentes sociais – 

administradores do processo de estruturação, implantação e atendimento de mais de 250 mil beneficiados do Programa 

Esporte e Lazer da Cidade (Pelc). Reunidos no Hotel Nacional de Brasília, eles receberam durante a abertura da 1ª 

Capacitação Gerencial, nesta quinta-feira (28.11), as boas-vindas do secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e 

Inclusão Social, Ricardo Cappelli, que fez um alerta sobre a missão: “são vocês que vão conseguir materializar essa 

política pública”, disse. 

A Secretaria de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (Snelis) trabalha para executar no Pelc cerca de R$ 

80 milhões referentes ao orçamento da pasta em 2013. Conforme o secretário, para que haja melhor entendimento sobre 

a importância do esporte social e da luta por uma política pública de qualidade, no caso entre convenente e conveniados, 

é necessário que os envolvidos estejam capacitados e preparados para desenvolvê-la. 

Nesta quinta, a capacitação é voltada para os coordenadores técnicos dos convênios e dos termos de 

cooperação do programa. Amanhã, último dia de evento, será destinada aos interlocutores do Siconv, o Sistema de 

Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal. 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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A ideia é adequar os conteúdos à realidade de cada cidade por meio de diálogo franco, próximo e aberto. 

“Gostaria que vocês aproveitassem esses dois dias para extrair o máximo dos conteúdos propostos para a realidade mais 

próxima dos municípios. Quanto mais próxima nossa parceria, mais tranquilos serão os  18 meses de execução”, 

afirmou Cappelli. 

Para o secretário, a iniciativa  da capacitação gerencial, seguida da proposta real de ampliação do Pelc, é de 

fundamental importância. “Além de qualificá-lo, promove a intervenção do programa no rol de desafios do país que vai 

sediar a Copa 2014 e as Olimpíadas 2016, e que está sediando quase todos os eventos mundiais de modalidades 

esportivas”, ressaltou. 

Outra questão central apontada por Ricardo Cappelli é o fato de o esporte e o lazer serem dois benefícios 

presentes na agenda do Brasil, garantindo à sociedade brasileira outro patamar de desenvolvimento e de acesso a 

oportunidades. “Com a chegada dos megaeventos esportivos, 30 milhões de brasileiros serão beneficiados com a 

infraestrutura que as cidades recebem”, enfatizou. 

Participaram da solenidade a diretora do Departamento de Desenvolvimento e Acompanhamento de Políticas e 

Programas Intersetoriais, Andrea Ewerton, as coordenadoras-gerais Ana Elenara Pintos (de Estudos de Esporte e Lazer) 

e Maria Suzana Góes (de Acompanhamento e Avaliação Operacional), além do professorHélderFerreira Isayama, da 

Universidade Federal de Minas Gerais. 

  

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/45777-ministerio-do-esporte-capacita-

gestores-para-democratizar-o-esporte-e-o-lazer-no-brasil  
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