
Projeto Básico
Informação do Tipo de Núcleo
Núcleo Esporte Lazer Cidade (todas as faixas etárias)

Origem do Recurso
Emenda Parlamentar

Parlamentar
Nome do Parlamentar:
IRINY LOPES

Identificação da Entidade
Esfera da Entidade: Entidade Privada sem Fins Lucrativos
Entidade: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DOS TRABALHADORES DE

BAIXA RENDA - IDESBRE
CNPJ: 07890889000179 Data Emissão: 15/12/2005
UF: ES
Município: Vitória
Endereço: Bairro: Centro
Logradouro: Rua: Graciano Neves
Complemento: n° 518 CEP: 29015330
DDD(Telefone): 27 Telefone: 32237450
DDD(Fax): 27 Fax: 32237450
E-mail do dirigente:(Informe
apenas um)

arjo2627@hotmail.com

Dirigente: José Carlos Paulino
CPF Dirigente: 07361791786 RG Dirigente: 1.483.246

Coordenador Técnico do Projeto
Coordenador: Raimundo Furtado Kappel
Endereço: Rua do Vintém, Vitória- E.S.
Logradouro: N° 101
Complemento: Apart. 105 - Ed. Morada do

Vintém
CEP: 29000000

DDD(Telefone): 27 Telefone: 92455152
DDD(Fax): Fax
DDD(Cel): Celular:
E-mail:(Informe apenas um) kappel.r@gmail.com

Entidade de Controle Social
Entidade Associação dos Pequenos Agricultores do Estado do Espirito Santo
UF: ES
Município: São Gabriel da Palha
Endereço: Rua Egito Darós , Centro
Logradouro: n° 12
Complemento: Casa
DDD(Telefone): 27 Telefone: 37270055
DDD(Fax): Fax
E-mail:(Informe apenas um) apagees@hotmail.com
Dirigente/Representante: Mário Lúcio Cordeiro
Apresentação(tendo como referência 20 linhas):



O PROJETO ESPAÇO ATIVO é uma iniciativa do Instituto IDESBRE que tem como principal objetivo oferecer atividades
de esporte recreativo e lazer para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, conforme previsto no item 16 do
Art.4°* do Estatuto Social do instituto (* XVI. Promover, apoiar e estimular atividades culturais, esportivas e educacionais).
A proposta é que o projeto sócio esportivo seja desenvolvido em cinco núcleos que serão divididos nos municípios de
Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória, todos localizados no Estado do Espírito Santo. Tais municípios foram escolhidos
prioritariamente devido à ausência de opções de esporte e lazer existentes nos mesmos.

Cariacica - Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 2009) o município de Cariacica, ocupa
uma área total de 279,98 km² e abriga uma população de 365.859 habitantes. O mesmo foi porto de chegada de
migrantes, que vieram em busca de melhores condições de vida na região metropolitana, oriundos de diferentes partes do
Espírito Santo e de outras cidades do país. Devido a este fato, cresceu de forma desordenada acumulando com o passar
do tempo, grandes problemas estruturais e sociais. Apesar de possuir belezas naturais consideráveis, hoje Cariacica é
considerada um dos municípios mais carentes da Grande Vitória, tendo uma renda per capita de R$ 215, 00, que é a
menor renda média entre os sete municípios que compõem a Região Metropolitana.

Serra  O município situa-se ao norte da capital Vitória e possui uma área de 553,254 km² e 404.688 habitantes (est.
IBGE/2009).  De acordo com a Revista Época, Serra é considerado o município mais violento do país, com taxa de
homicídios de 97,62 para cada 100 mil habitantes. Atividades de esporte e lazer, tornam-se cada vez mais imprescindível
nos bairros periféricos do municípios.

Vila Velha  O município é o mais antigo do estado do Espírito Santo, e  contem uma população estimada em 413.548 (est.
IBGE/2009), em uma área de 208,820 km². Apesar de possuir belezas naturais consideráveis, Vila Velha possui inúmeros
problemas sociais. Nos bairros periféricos do municípios é visível a carência de atividades  soció esportivas.

Vitória  É a capital do estado do Espírito Santo, e uma das três ilhas-capitais do Brasil. Com uma população de 320.156
habitantes em uma área de 93,381 km² segundo estimativas de 2009 do IBGE, a cidade é a quarta mais populosa do
estado. A ocupação desordenada em local impróprio para moradia, geraram problemas urbanísticos, principalmente na
dotação de infra-estrutura e na construção habitações, não restando muitas áreas de esporte e lazer nas periferias do
município.

A questão ambiental tem bastante relevância na legislação dos quatro municípios. Os mesmos desenvolvem inúmeras
ações ambientais, os quais contribuem para a promoção do desenvolvimento sustentável e nas mudanças de hábitos e
valores pessoais e coletivos em relação ao meio ambiente.

A cultura dos quatro municípios é marcada pelo Congo, herança deixada pelos primeiros negros que habitaram o estado.
A dança é ritmizada por instrumentos como: tambor, bumbo, casaca, cuíca, chocalho, triângulo, apito e outros. As canções
ou toadas contam a história do negro capixaba e homenageiam o santo padroeiro - São Benedito e também N. Sª da
Penha.

Para alcançarmos os objetivos do projeto junto às comunidades que serão contempladas, utilizaremos de diferentes
ferramentas de mobilização. Rádio comunitária, panfletagem com folder, faixas, carro de som, serão algumas das mídias
que utilizaremos. Além dessas ações, propomos ainda visita em escolas, parceria com associação de moradores, igrejas,
grupos formais e informais da comunidade, eventos, dentre outras atividades.
Justificativa (tendo como referência 20 linhas):



A globalização do esporte tornou-se um meio de vida sonhado por crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos do
mundo inteiro, sem distinção entre as classes sociais, idade e gênero. Um dos fundamentos desse projeto é estreitar
essas diferenças de valores entre as classes tornando o significado do esporte o mesmo para ambos. A diferença não
pode vir a afastar os indivíduos por suas limitações, mas agregar e acrescentar repertórios culturais tornando-o único em
seus valores.
O Instituto IDESBRE utiliza o esporte, como instrumento que visa suprir a carência de políticas públicas e sociais que
atendam às crescentes necessidades e demandas da população por esporte recreativo e lazer, sobretudo daquelas em
situações de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras das condições de injustiça e exclusão social a que estão
submetidas.
Perante os projetos esportivos que o Instituto IDESBRE desenvolverá permitirá a ampliação ao atendimento da demanda
sócio-esportiva do Estado do Espirito Santo, firmando novas parcerias com os mais diversos setores, que engajados
visam contribuir efetivamente para o combate das mazelas de nossa sociedade, e que consequentemente irão agregar
valores inestimáveis às suas marcas, e inerentes a essa ação, como: Responsabilidade Social, Sustentabilidade e
Governança.

O público alvo do presente projeto é composto por sua totalidade todas às faixas etárias, sendo morador do município que
será contemplado pelo projeto.

O IDESBRE dará preferência em localizar seus núcleos em bairros periféricos, onde as pessoas vivem em uma realidade
social de precárias condições financeiras e morais, pois dessa forma, desenvolverá nesse público o gosto pelo esporte e,
através dele, um aprendizado de valores sociais, éticos e morais, visando assim à alteração positiva da realidade desse
público.

Por meio de atividades culturais, lazer e recreação em conjunto com o esporte, busca-se a criação de um conjunto de
capacidades físicas e mentais, desenvolvendo a capacidade de criação, análise crítica, aprendizado e execução correta
de uma formação madura e consciente.

É importante ressaltar que as atividades esportivas são realizadas para adquirir hábitos saudáveis contribuindo para a
melhoria na qualidade de vida dos beneficiários, comprovamos este fato por meio dos idosos que aumentam o bem-estar
funcional, o resgate ao prazer, da auto-estima e a reativação do seu papel na sociedade.
Independente da dificuldade que cada ser humano possui o exercitar pode proporcionar a oportunidade de testar os limites
e potencialidades de cada um. Praticar esporte dispõe para todos e principalmente para os idosos e portadores de
necessidades especiais o redescobrirem a vida de uma forma ampla e global. Levando o individuo a descobrir que é
possível, apesar das limitações físicas, terem uma vida normal e saudável.
Pretendemos demonstrar aos beneficiários que o esporte o lazer são atividades imprescindíveis para o seu cotidiano,
fazendo com que os mesmos mantenham tais hábitos após o projeto.

Comunidade atendida por outro Projeto Social
Sim Peti Outros:

Cadastro de Cidades
Qtd Habitantes UF: Código Município Município:

1 356536 ES 3201308 Cariacica
2 385370 ES 3205002 Serra
3 398068 ES 3205200 Vila Velha
4 314042 ES 3205309 Vitória

N° de Núcleos Valor Solicitado Valor da Contrapartida Total
7 R$ 585.000,00 R$ 65.000,00 R$ 650.000,00

Qtd Nome da Entidade Nome do
Responsável

Atribuições DDD Telefone:

1 Sindicato dos
Trabalahadores em
Asseio,
Conservação,
Limpeza Pública e
Serviços Similares
no E.S.

Josén Carlos
Paulino

Apoio na
divulgação do
projeto junto a
comunidade e
trasporte dos
beneficiandos

27 34344600

4 - Metas
N° Crianças/Adolescentes
(até 14 anos):

875 N° Jovens (15 a 24 anos): 725

N° Adultos (25 a 59 anos): 575 N° Idosos (a partir de 60
anos):

625

N°Total de Inscritos: 2800
N° Portadores de
Necessidades Epeciais:

350 N° Municípios: 4

N° Núcleos: 7 N° Bairros Atendidos: 35
N° Eventos: 12 N° Pessoas Beneficiadas: 28000
N° Encontros de Formação: 3 N° Pessoas Beneficiadas

P/Encontro Formação:
65

N° Pessoas Contratadas e
de Contrapartida:

51 N° Duração do Projeto
(meses):

14



5 - Atividades
5.1 Ações de Funcionamento dos Núcleos

Atividade Dia da Semana Período
Basquete Sexta-feira, Quinta-feira Noite, Manhã
Capoeira Quarta-feira, Sexta-feira Tarde, Noite
Dama Quarta-feira, Segunda-feira,

Sábado
Tarde, Manhã

Dança Terça-feira, Sábado, Quinta-
feira

Noite, Manhã, Tarde

Dominó Quinta-feira, Sábado Tarde, Manhã
Frescobol Quinta-feira, Terça-feira Tarde, Manhã
Futebol de areia Sexta-feira, Segunda-feira,

Quarta-feira
Manhã, Tarde

Futebol de Campo Terça-feira, Sábado,
Segunda-feira, Quarta-feira

Tarde, Manhã

Futsal Sábado, Terça-feira, Quarta-
feira, Segunda-feira

Tarde, Manhã

Ginástica Localozada Terça-feira, Quinta-feira Manhã, Tarde
Handebol Quarta-feira, Segunda-feira,

Sexta-feira
Manhã, Noite, Tarde

Handebol de areia Terça-feira, Quinta-feira Manhã, Tarde
Ioga Sexta-feira, Quarta-feira Noite, Manhã
Jogo de Peteca Quinta-feira, Terça-feira Tarde, Manhã
Música Quarta-feira, Terça-feira Tarde, Manhã
Natação Terça-feira, Quinta-feira,

Segunda-feira
Manhã, Tarde

Ofinas Artesanais Quinta-feira, Sábado, Terça-
feira

Tarde, Noite, Manhã

Teatro Sexta-feira, Segunda-feira,
Quarta-feira

Tarde, Manhã, Noite

Vôlei Quarta-feira, Segunda-feira Noite, Manhã, Tarde
Volêi de praia Segunda-feira, Quinta-feira,

Sábado
Tarde, Manhã

5.2 - Eventos de Esporte e Lazer
Serão realizados pelos núcleos eventos que serão compreendidos como parte integrante da execução do programa,
sendo organizado de forma coletiva envolvendo toda a comunidade e buscando parceria em diversos setores,  executado-
os da seguinte forma:
04- lançamentos de núcleos por municipio
02 -torneios esportivos sendo de forma macro
20- atividades envolvendo datas comemorativas, como: dia das crianças, natal, dia das mães, dia dos pais, páscoa, entre
outros, sendo dividas nos núcleos.
04 -Encerramentos do ano por municipio.
5.3 - Formação Continuada
Módulo I: 32 horas para funcionamento de núcleos PELC  Sendo de forma organizada para acontecer no período de
preparação que antecede o inicio das atividades. Sugere-se que ocorra com agentes e coordenadores pré- selecionados,
antes da contratação efetiva, sendo um dos critérios para a mesma. Podem participar também outros profissionais que,de
alguma forma, estejam relacionados a política local de esporte e de lazer, desde que respeitados os limites máximos de 30
vagas por turma.
Módulo II: A entidade se responsabiliza em realizar o módulo de aprofundamento que deve ocorrer durante todo o período
da duração do programa sendo dividido em um encontro de 15 em 15 dias para que seja realizado estudo, troca de idéias
entre os integrantes dos núcleos, planejamento, palestras e oficinas, como todos os envolvidos com o programa.
Módulo III: 32 horas realizado no decorrer do processo sendo divido em 16 horas no sexto mês e nos dois últimos meses
de execução do convênio as outras 16 horas.

6 - Divulgação e Inscrição
A divulgação do projeto se deu e continuará no próximo local de atuação, através de banner, contato direto com as
escolas local, rádio local, associação de moradores, entre outros. Sempre ressaltando a contrapartida da entidade, em
todos ao materiais de divulgação será colocado a logomarca do Ministério do Esporte e a logomarca especifica do
Programa de Esporte e Lazer da Cidade.
As inscrições terão os seguintes critérios:Pertencer a comunidade

7 - Núcleos e Sub-Núcleos
Núcleo: Campo de Futebol de Nova Canãa - Núcleo 1
Inscritos: 400 Situação: Cedido
UF: ES Município: Cariacica
Endereço: Bairro: Nova Canãa
Logradouro: Rua: São Gabriel Complemento: Casa



Cep: 29140000
Núcleo: Campo de Futebol de Terra vermelha Núleo 2
Inscritos: 400 Situação: Cedido
UF: ES Município: Vila Velha
Endereço: Terra Vermelha
Logradouro: Terra Vermelha Complemento: Casa
Cep: 20140000
Núcleo: Núcleo 07
Inscritos: 400 Situação: Cedido
UF: ES Município: Serra
Endereço: Av. região sudeste
Logradouro: s/n Complemento: casa
Cep: 29140000
Núcleo: Núcleo 3
Inscritos: 400 Situação: Cedido
UF: ES Município: Cariacica
Endereço: Rua Vale do Rio Doce, Porto Santana
Logradouro: s/n Complemento: Próximo ao Caic
Cep: 29140000
Núcleo: Núcleo 4
Inscritos: 400 Situação: Cedido
UF: ES Município: Serra
Endereço: Rua José Luiz Rocha, Bairro: Camará
Logradouro: s/n Complemento: Clube da Estiva
Cep: 29164252
Núcleo: Núcleo 5
Inscritos: 400 Situação: Cedido
UF: ES Município: Vitória
Endereço: Rua: Praça Mauro Ramos de Oliveira, Bairro: Fonte Grande
Logradouro: n° 98 Complemento: Rua da Substação da

Escelsa
Cep: 29015330
Núcleo: Núcleo 6
Inscritos: 400 Situação: Cedido
UF: ES Município: Serra
Endereço: Av. Edvaldo Lima
Logradouro: 27 Complemento: casa
Cep: 29140000

8 - Programa Pintando a Liberdade
Itens do Pintando a Liberdade

Item Quantidade
BANDEIRA NACIONAL 7
BOLAS DE BASQUETE 140
BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO 140
BOLAS DE FUTEBOL INFANTIL 140
BOLAS DE HANDEBOL 140
BOLAS DE VÔLEI 140
BONÉS ESPORTIVOS 2800
PARES DE REDES-FUTEBOL CAMPO 14
REDES -  VÔLEI 14
JOGOS DE DAMA 70
CAMISETAS 2800
PARES DE REDES-
FUTSAL/HANDEBOL

14

BOLAS DE FUTSAL 140
PARES DE REDES-BASQUETE 10

9 - Cadastro da Classificação



Nº Proposta SICONV 060367/2009

10 - Cadastro de Materiais
Nome Tipo Valor

Divulgação( Folder para distribuir nos
07 núcleos total de 17.500,00)

Contrapartida R$ 0,00

Divulgação(Placa de Ident. p/ os 07
núcleos total 21.000,00)

Contrapartida R$ 0,00

Divulgação( banner 3x2 para os 07
núcleos um total de 4.900,00)

Contrapartida R$ 0,00

Contratação de 01 coordenador técnico
(21.600,00)

Contrapartida R$ 0,00

Total: R$ 0,00


