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Olinda é a 1ª Capital Brasileira da Cultura. Destarte, consigna-se à sua riqueza em manifestações artísticas e culturais o
caráter poético que bem caracteriza, num conjunto, seu povo. Nisto, é incontornável a associação ao prazer, à festa, ao
carnaval, e, assim, ao lazer.
	Isto, porém, não está isento de contradições. Olinda apresenta contrastes que, sob um olhar guiado pela lógica comum,
contraria o quadro acima desenhado em palavras. Segundo projeção censitária, Olinda é uma das cidades de maior
densidade demográfica do país. São 387.502 habitantes em 40,83Km², sendo que 11,6Km² correspondem a áreas
tombadas ou de preservação, de modo que alguns bairros chegam a atingir marcas superiores a 15.000 Hab./Km².
	Avançando neste quadro geográfico sobre aspectos geopolíticos, Olinda compõe a região metropolitana do Recife e
comprime-se entre esta e a cidade de Paulista ao norte, sendo desprovida de parque industrial. Como cidade dormitório
que é seu comércio é insuficiente para a própria demanda; tem concentrada a atividade econômica no turismo e na área
de serviços. A receita financeira do poder público situa-se em patamar muito distante do pleno atendimento, impondo
grande dependência das outras esferas de governo. Na previsão orçamentária de 2006, a receita própria da cidade de
Olinda corresponde a apenas 35,90%, mesmo sabendo-se que o total não atende às necessidades infra-estruturais e
sociais da cidade.
Os indicadores sociais revelam a precária situação em que se encontra a maioria de sua população: 44,96% dos chefes
de família possuem renda de até dois salários mínimos e a totalidade da população uma renda média mensal de 3,787
salários mínimos. Cada família possui em média 4,41 membros. Vinte e seis por cento da população desenvolve
atividades econômicas ligadas à área de Serviços, mas a maior taxa de ocupação, 27%, está em áreas de atividades não
especificadas pelo IBGE no censo 2000. Estes indicadores ratificam a situação real de grande vulnerabilidade em que
vivem muitas famílias na cidade de Olinda.
Este quadro de dependência, porém, contrasta com a criatividade que faz de Olinda a 1ª Capital Brasileira da Cultura; com
a disposição que mantém vivo seus inúmeros grupos esportivos e de lazer, expressão da resistência à adversidade e luta
por oportunidades mais justas e democráticas. Tal criatividade e disposição transformam-se numa demanda que o poder
público está longe de atender, e de garantir o direito às práticas esportivas e de lazer conquistado pelo povo brasileiro com
a Constituição Federal de 1988.
	Assim, não foi por acaso que a população olindense, através de suas lideranças, atendeu ao chamado da Conferência
Municipal de Esporte e Lazer de Olinda realizada em 2006, onde mais de 300 representantes de todos os segmentos
envolvidos com o esporte e o lazer da cidade participaram. É possível perceber, pois, uma superestrutura esportiva e de
lazer capilarizada no tecido social olindense. O futebol, a maior expressão esportiva, ocupa intensivamente a agenda dos
campos existentes. Mas o voleibol em várzeas e nas praias, além dos espaços institucionais, onde se vê também o
basquetebol e o handebol, são organizados por grupos comunitários. A ginástica tem na caminhada é sua maior
expressão e a calçada das praias o espaço mais concorrido; mas, também nas praças e ruas dos bairros do interior da
cidade é uma atividade em plena ascensão. Além da caminhada, grupos de práticas orientais, ginástica localizada e
alongamentos vêm surgindo. O jogo não é uma atividade só de crianças; grupos de adultos e idosos se reúnem em
calçadas e praças para o jogo de dominó, dama, xadrez e outros, além das rodas de conversas, muito presentes, também,
nos encontros das primeiras horas da manhã e finais de tarde nas praias e praças. A capoeira é quase uma paixão
olindense e são raros os bairros que não possui o seu grupo. Enquanto jogo, a capoeira é uma expressão rítmica singular,
mas enquanto luta disputa a preferência entre crianças, jovens e adultos com o taekwondo e o karate. Vários grupos de
percussão, em geral vinculados a algum grupo de dança afro-brasileira e ou carnavalesco têm forte presença folclórica
nos ciclos carnavalesco, junino e natalino, dando o tom das festas olindenses.
Esta superestrutura esportiva e de lazer move-se numa infra-estrutura que não prescinde de políticas públicas para
impulsionar qualitativamente sua expressão. É na verdade uma forte demanda que provoca o poder público de forma cada
vez mais organizada.
O Projeto Esporte e Lazer da Cidade, fruto do Convênio 105/2006 PMO/ME, foi uma etapa bem sucedida na instauração
de novos grupos que já apontam organização mais qualificada (ver relatório de cumprimento do convênio). Sua
importância é a amplitude do atendimento, que abre a possibilidade de envolvimento e formação de grupos com bom nível
de autonomia e poder de decisão. É este perfil da demanda atendida que permite a participação do PELC  Olinda nos
eventos culturais da cidade e a realização de eventos próprios dos núcleos, favorecendo a formação de laços
interpessoais necessários à consolidação dos grupos.
Tendo em conta este quadro geral da realidade da cidade, a continuidade do Projeto tem por objetivos: 1) Oportunizar e
ampliar o acesso ao esporte e ao lazer enquanto expressões de bens culturais de direito do cidadão; 2) Promover a
qualificação dos agentes e das práticas de esporte e lazer comunitários; 3) Promover a formação e a consolidação de
grupos voltados para a prática do esporte e do lazer de forma criativa e autônoma; 4) Promover a integração de diferentes
grupos esportivos e de lazer nos planos intergeracional e da diversidade de práticas, segundo os interesses comunitários.
Justificativa (tendo como referência 20 linhas):



A Educação Física, o Esporte e o Lazer são, reconhecidamente, práticas corporais de profundo alcance educacional e
condição fundamental para a melhoria da qualidade de vida nas sociedades modernas. São, também, expressões de bens
culturais cujo acesso é direito assegurado ao cidadão brasileiro, tanto no âmbito da formação quanto no plano do exercício
da cidadania.
Entretanto, estas práticas corporais e o acesso aos bens culturais que expressam estão longe de serem universalizados
em nossa sociedade. Presos a uma herança política e econômica de exclusão, grandes desafios se colocam ainda aos
governos progressistas para o aprofundamento da democratização social, sem o que continuarão sendo negados à
grande maioria da população brasileira os direitos básicos à educação, e à saúde, concomitantemente ao acesso aos
bens culturais, para os quais concorrem de modo direto, a educação física, o esporte e o lazer.
Tais desafios se avultam frente à realidade demográfica, geopolítica e sócio-econômica de Olinda. Com densidade de
9.490 hab./Km² e em alguns bairros com marcas superiores a 15.000, os problemas de espaço físico são cruciais e, de
fato, nestas localidades espaços públicos como praças, parques e mesmo áreas livres para projetos de urbanização, são
exíguos ou inexistentes. Some-se a situação de vulnerabilidade social, decorrente em grande medida da condição sócio-
econômica da população, vinculada, por sua vez, inclusive, a limitações geopolíticas da cidade, tal como já apresentado
acima.
A demanda por esporte e lazer, entretanto, é bastante significativa. Seja estimulada pelos meios de comunicação e da
mídia nacional e internacional voltada para as questões da qualidade de vida e da preservação ambiental; seja por
inclinação pessoal; pelo valor educativo das práticas esportivas e de lazer; ou por orientação médica cada vez mais
presente no serviço público de saúde, assistimos ao interesse crescente da população olindense pela atividade física e
pelo lazer. Isto envolve todas as faixas de idade, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Embora tímida, é
crescente também a demanda de pessoas portadoras de deficiência.
Frente a isto os problemas se apresentam sob três frentes complementares, impondo à Prefeitura Popular o exercício da
criatividade tanto propositiva quanto de integração às inusitadas soluções encontradas pelos diversos grupos
comunitários: 1) atendimento à demanda das pessoas e grupos que já se dedicam, com surpreendente criatividade, ao
esporte e ao lazer; 2) atendimento à demanda de pessoas e grupos que têm interesse pelas atividades esportivas e de
lazer, mas que não encontram alternativas de modalidade / espaço e, principalmente, demandam também por orientação
técnica (aqui se inclui o interesse dos adultos que vêem no esporte e no lazer oportunidades educativas para crianças e
adolescentes das comunidades, visando-lhes ocupação produtiva, desvio das drogas e da marginalidade, etc.); e 3)
atendimento à demanda de pessoas e grupos não sensibilizados quanto à importância e quanto ao direito às atividades
esportivas e de lazer, ou a quem a informação não lhes foi disponibilizada.
	Mesmo considerando os limites de toda ação educativa e das iniciativas do serviço público no âmbito comunitário, é
indubitável que a manutenção dos Núcleos de Esporte e Lazer da Cidade, perseguindo os objetivos traçados, poderá
provocar o declínio dos problemas apresentados, trazendo benefícios para a elevação da qualidade de vida; para
formação, manutenção e dinamização de grupos comunitários; para o exercício da autonomia individual e coletiva; em
síntese, para o exercício da cidadania.

Comunidade atendida por outro Projeto Social
Não Não tem Outros:

Cadastro de Cidades
Qtd Habitantes UF: Código Município Município:

1 391433 PE 2609600 Olinda
N° de Núcleos Valor Solicitado Valor da Contrapartida Total

2 R$ 119.982,78 R$ 21.000,00 R$ 140.982,78
Qtd Nome da Entidade Nome do

Responsável
Atribuições DDD Telefone:

1 COMDIO 
CONSELHO
MUNICIPAL DO
IDOSO DE
OLINDA

Maria José
Carvalho da Silva

Principal instância
de controle social
do Projeto;
Orientação e
divulgação aos
Idosos.

81 34291200

2 UMOLOCITA 
UNIÃO DOS
MORADORES DO
LOTEAMENTO
CIDADE
TABAJARA

Orlando da Silva
Filho

Articulação da
comunidade de
Tabajara c/projeto;
Divulgação,
orientação, apoio
logístico,

81 88681653

3 CENTRO SOCIAL
LOURDES MELO

Ana Maria de
Santana

Articulação da
comunidade de
Ouro Preto
c/projeto;
Divulgação,
orientação, apoio
logístico

81 88482477

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

240 N° Jovens (15 a 24 anos): 160

N° Adultos (25 a 59 anos): 200 N° Idosos (a partir de 60
anos):

200

N°Total de Inscritos: 800
N° Portadores de
Necessidades Epeciais:

20 N° Municípios: 1

N° Núcleos: 2 N° Bairros Atendidos: 2



N° Eventos: 10 N° Pessoas Beneficiadas: 3200
N° Encontros de Formação: 3 N° Pessoas Beneficiadas

P/Encontro Formação:
20

N° Pessoas Contratadas e
de Contrapartida:

15 N° Duração do Projeto
(meses):

12

5 - Atividades
5.1 Ações de Funcionamento dos Núcleos

Atividade Dia da Semana Período
Artes integradas ( dança, teatro, artesanato...) Quinta-feira, Terça-feira Tarde, Manhã
Brinquedos e brincadeiras Segunda-feira, Quarta-feira Tarde, Manhã
Capoeira Terça-feira, Quinta-feira Tarde
Ginástica Quinta-feira, Terça-feira,

Segunda-feira, Quarta-feira
Tarde, Manhã

Jogos Esportivos (Futebol, vôlei, Basquete, Handebol) Quarta-feira, Segunda-feira Tarde, Manhã
Jogos Populares (Queimado, barra bandeira, cabo de
guerra...)

Segunda-feira, Quarta-feira Tarde, Manhã

Rodas de leitura (contação de estórias...) Terça-feira, Quinta-feira Tarde, Manhã
5.2 - Eventos de Esporte e Lazer
O Projeto Esporte Lazer da Cidade em Olinda prevê a realização de dois grandes Festivais de Esporte e Lazer, reunindo
os dois núcleos numa tarde de Apresentações Culturais, Torneios Esportivos e de Jogos Populares, Exposições de
Painéis, Palestras, etc., no 6º (sexto) e 12º (décimo segundo) mês de funcionamento. Visando a socialização e
confraternização entre os núcleos, pretende-se que o conteúdo básico destes festivais seja construído no decorrer das
atividades do Projeto.
De acordo com o desenvolvimento dos trabalhos em cada núcleo, serão realizados quatro festivais ou encontros festivos
de âmbito local durante o funcionamento do Projeto. Como preparação para o grande festival semestral, pretende-se dar a
estes o mesmo formato, mas, neste caso, visando também à apresentação de resultados em termos de construção
cultural e melhoria da qualidade de vida dos participantes para a comunidade e comunidades do entorno, além de engajar
o Projeto nas festividades populares do calendário e dos costumes locais.
5.3 - Formação Continuada
Módulo Introdutório-Apresentação do Programa aos agentes envolvidos; aos agentes; Socialização da proposta; Planejar
a execução do convênio; Oportunizar aos agentes os conhecimentos necessários para efetivação do programa.Módulo
Avaliação-Identificação do atendimento dos Princípios, diretrizes do Programa, características e orientações operacionais
do Programa. Aplicação de instrumentos e mecanismos de avaliação, introduzindo alguns conceitos de Avaliação,
acompanhamento, monitoramento e fiscalização, qualidade social, política social. Verificação do atendimento ao desafio
de promover o Esporte e Lazer como direito social.Módulo Aprofundamento-Esse módulo será realizado no decorrer do
convênio, com periodicidade semanal e duração de 4h cada encontro. Durante a vigência do Convênio, serão organizados
08 seminários cada um dos quais sob orientação de um profissional convidado, visando provocar novas abordagens,
dinamizar o processo de reflexão e ação e promover estudos correlatos ao Esporte e Lazer comunitários

6 - Divulgação e Inscrição
Trata-se de uma ampliação do PELC no município de Olinda, e a partir da experiência adquirida na primeira edição
avaliaremos o que efetivamente funcionou com relação à divulgação e elencar novas estratégias, obviamente com a
participação das entidades parceiras nas comunidades. Neste momento podemos mencionar a divulgação nas escolas,
PSFs, igrejas, etc., com cartazes e panfletos fortalecidos com o convite boca a Boca, além da utilização de rádios
comunitárias, que são formas eficientes para a divulgação da nossa intervenção.

7 - Núcleos e Sub-Núcleos
Núcleo: Cidade Tabajra
Inscritos: 400 Situação: Próprio
UF: PE Município: Olinda
Endereço: Rua Tropical, S/N, (antigo Campo do Palmeiras)
Logradouro: Cidade Tabajara Complemento: Olinda - PE
Cep: 53350220
Núcleo: Ouro Preto
Inscritos: 400 Situação: Próprio
UF: PE Município: Olinda
Endereço: Rua João Figueiredo Maia, 201, Jatobá. 53 370 - 620 Olinda PE
Logradouro: Ouro Preto / Jatobá Complemento: Olinda - PE
Cep: 53370620

8 - Programa Pintando a Liberdade
Itens do Pintando a Liberdade

Item Quantidade
BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO 60
BOLAS DE HANDEBOL 60
BOLAS DE VÔLEI 60



PARES DE REDES-FUTEBOL CAMPO 2
REDES -  VÔLEI 2
CAMISETAS 800
PARES DE REDES-
FUTSAL/HANDEBOL

2

BOLAS DE FUTSAL 60
PARES DE REDES-BASQUETE 2

Detalhamento das Ações
Ação - PróLabore de Recursos Humanos

Descrição Quantidade Valor Unitário Duração-Meses Valor Total Concedente Proponente
Coordenador
Geral

1 1.000,00 12 12.000,00 0,00 12.000,00

Coordenador de
Núcleo

2 900,00 12 21.600,00 21.600,00 0,00

Bolsista 12 450,00 12 64.800,00 64.800,00 0,00
Professores 0 0,00 12 0,00 0,00 0,00

Total: 86.400,00 12.000,00

Ação - Aquisição de Material de Consumo
Item Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total Total

Concedente
Total

Proponente
Bola de
borracha nº 4
(350 a 400g)

unidade 100 12,90 1.290,00 1.290,00 0,00

Bomba para
encher bola

unidade 2 14,00 28,00 28,00 0,00

Bico para
encher bola

unidade 2 2,50 5,00 5,00 0,00

Fita
demarcatória
8m

unidade 2 49,90 99,80 99,80 0,00

Peteca unidade 20 6,90 138,00 138,00 0,00
Berimbau unidade 2 35,00 70,00 70,00 0,00
Atabaque unidade 2 120,00 240,00 240,00 0,00
Agogô unidade 2 40,00 80,00 80,00 0,00
Pandeiro unidade 2 45,00 90,00 90,00 0,00
Colchonetes em
borracha

unidade 60 26,00 1.560,00 1.560,00 0,00

Bastões
personlizados,
1,1m de comp.,
diâm. 3,0cm
s/carga

unidade 60 15,00 900,00 900,00 0,00

Coletes
personalizados
3 cores

unidade 200 5,50 1.100,00 1.100,00 0,00

Papel oficio
(resma com 500
fls)

resma 5 11,60 58,00 58,00 0,00

Papel 40kg folhas 60 0,55 33,00 33,00 0,00
Cartolina cores
diversas

folhas 60 0,30 18,00 18,00 0,00

Papel celofane
(azul, verde,
vermelho

folhas 60 0,45 27,00 27,00 0,00

Papel crepom
diversas cores

folhas 60 0,40 24,00 24,00 0,00

Papel laminado
diversas cores

folhas 60 0,49 29,40 29,40 0,00

Lápis tipo piloto
(cx c/12
unidades)

caixa 3 13,90 41,70 41,70 0,00

Tinta guache
diversas cores

potes 30 3,50 105,00 105,00 0,00

Tinta para tecido potes 100 1,20 120,00 120,00 0,00



Tubo de cola (cx
c/ 12 unidade
90g)

caixa 10 7,70 77,00 77,00 0,00

Fita adesiva
transparente
50mmx50m

unidade 20 2,32 46,40 46,40 0,00

Fita crepe
50mmx50m

unidade 20 3,30 66,00 66,00 0,00

Tesoura escolar
ponta redonda

unidade 60 1,15 69,00 69,00 0,00

Tecido TNT
diversas cores

metros 400 1,00 400,00 400,00 0,00

Tecido tipo
murim

metros 120 1,80 216,00 216,00 0,00

Jogo dominó unidade 10 9,90 99,00 99,00 0,00
Jogo xadrez unidade 10 29,90 299,00 299,00 0,00
Bolas de gude unidade 300 0,30 90,00 90,00 0,00
Pião com
ponteira

unidade 20 6,00 120,00 120,00 0,00

Cone em PVC
amarelo e preto

unidade 20 12,00 240,00 240,00 0,00

Arco plástico
tipo bambolê
c/60cm

unidade 100 1,60 160,00 160,00 0,00

Tintura para
tecido diversas
cores

tubos 20 0,95 19,00 19,00 0,00

Balão c/50
unidades

pacotes 20 2,00 40,00 40,00 0,00

Total: 7.998,30 0,00

Ação - Aquisição de Material de Permanente
Item Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total Total

Concedente
Total

Proponente
Aparelho de
som

unidade 2 800,00 1.600,00 0,00 1.600,00

Caixa amplicada unidade 2 500,00 1.000,00 0,00 1.000,00
microfone unidade 2 150,00 300,00 0,00 300,00

Total: 0,00 2.900,00

Ação - Formação
Item Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total Total

Concedente
Total

Proponente
Pró-Labore de
Palestrante

hora aula 64 100,00 6.400,00 6.400,00 0,00

Passagem de
Palestrante

passagem 4 328,62 1.314,48 1.314,48 0,00

Alimentação dos
Participantes

refeição 160 13,00 2.080,00 2.080,00 0,00

Hospedagem e
Alimentação de
Palestrantes

diária 10 150,00 1.500,00 0,00 1.500,00

Pró-labore
Palestrante
Módulo
Aprofundamento

Hora aula 32 100,00 3.200,00 0,00 3.200,00

Total: 9.794,48 4.700,00

Ação - Eventos
Item Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total Total

Concedente
Total

Proponente
Palco aluguel 10 300,00 3.000,00 3.000,00 0,00
Som aluguel 10 200,00 2.000,00 2.000,00 0,00
Equipamento
audio-visual

aluguel 10 175,00 1.750,00 1.750,00 0,00

Ônibus aluguel 16 400,00 6.400,00 6.400,00 0,00



Alimentação
participantes

lanche 880 3,00 2.640,00 2.640,00 0,00

Total: 15.790,00 0,00

Ação - Divulgação
Item Unidade Quantidade Valor Unitário Total Proponente

Banners 1,20mx1,50m 8 50,00 400,00
Faixas 4mx0,60m 4 100,00 400,00
Cartazes unidade 6.000 0,10 600,00

Total: 1.400,00

Quadro Geral dos Custos
Ação Concedente Proponente Total

PróLabore de Recursos
Humanos

86.400,00 12.000,00 98.400,00

Aquisição de Material de
Consumo

7.998,30 0,00 7.998,00

Aquisição de Material
Permanente

0,00 2.900,00 2.900,00

Formação 9.794,48 4.700,00 14.494,00
Eventos 15.790,00 0,00 15.790,00
Divulgação 0,00 1.400,00 1.400,00
Totais 119.982,78 21.000,00 140.982,00


