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

Origem do Recurso
Dotação Orçamentária Ministério do Esporte

Identificação da Entidade
Esfera da Entidade: Entidade Privada sem Fins Lucrativos
Entidade: LIGA  MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO E DESPORTOS DE PONTA GROSSA
CNPJ: 05169788000188 Data Emissão: 17/07/2002
UF: PR
Município: Ponta Grossa
Endereço: Parque Auto Estrada - Bairro Contorno - Ponta Grossa
Logradouro: Rua Cândido de Abreu , 100
Complemento: nº 100 CEP: 84052040
DDD(Telefone): 42 Telefone: 91276619
DDD(Fax): 42 Fax: 32207102
E-mail do dirigente:(Informe
apenas um)

hollebenana@ig.com.br

Dirigente: José Carlos Faustin
CPF Dirigente: 57650012972 RG Dirigente: 53935079

Coordenador Técnico do Projeto
Coordenador: Simone Ciunek
Endereço: Vila Santana
Logradouro: Rua Guaíra
Complemento: nº 143 CEP: 84026300
DDD(Telefone): 42 Telefone: 32195400
DDD(Fax): 42 Fax 32207102
DDD(Cel): 42 Celular: 84046187
E-mail:(Informe apenas um) ciunek13@hotmail.com

Entidade de Controle Social
Entidade Associação de Moradores da Vila Real
UF: PR
Município: Ponta Grossa
Endereço: Vila Real
Logradouro: Rua João de Barro
Complemento: s/nº
DDD(Telefone): 42 Telefone: 99274824
DDD(Fax): Fax
E-mail:(Informe apenas um) elciolobo@yahoo.com.br
Dirigente/Representante: Osvaldo Braz de Souza
Apresentação(tendo como referência 20 linhas):



Ponta Grossa é uma cidade com grandes desigualdades sociais , com uma população , nas vilas empobrecidas, carente
de políticas  públicas nas áreas de  arte , esporte e lazer. A situação econômica destas famílias as impossibilita de
participarem de atividades no centro da cidade ou mesmo associar-se a clubes recreativos. Nossa entidade , há muito
tempo ,trabalha com atividades  de esporte e cultura com estas famílias , principalmente nas vilas mais distantes e
carentes. Já organizamos , em parceria com a Prefeitura Municipal , A Copa Cidade Viva , reunindo mais de 600 equipes
de futebol de vila por quatro anos consecutivos. Locamos desde 2005 , um espaço para desenvolvimento de projetos que
contém uma quadra de futebol de salão , quadra de futebol suíço , barracão para cooperativa de costura , salão multiuso ,
parquinho infantil e área externa para o público. Trabalhamos também com a Associacircus em 2005 e ganhamos  o
Prêmio Carequinha de Circo  na FUNARTE . E , desde janeiro de 2009 , estamos desenvolvendo, em parceria com o
Centro Cultural Ilê de Bamba, o Projeto Esporte e Lazer da Cidade do ME  com dois núcleos e três sub-núcleos . Temos
em torno de 1.000 matriculados nas nossas atividades sistemáticas e ,participaram de nossos eventos em torno de 9.000
pessoas.  As atividades oferecidas nos núcleos ( Recanto dos Boleiros e Jardim Ouro Verde ) são : futebol de salão e
futebol suíço para crianças , adolescentes , jovens , adultos e veteranos com grande participação  do público feminino ,
que inclusive tem aulas também e participam de torneios e campeonatos; aulas de karatê , dança ,capoeira , ginástica
feminina , alongamento, artesanato , violão , desenho , teatro e costura. Também temos espaços reservados à
brinquedoteca e leitura . Foi surpreendente para nós  o interesse que estão tendo pela leitura , inclusive levando livros
para serem lidos em casa, principalmente as crianças e mulheres. Ampliamos nosso leque de ações , desde setembro de
2009 ,incluindo aulas de percussão e estamos montando uma bateria infantil  que está fazendo parte da Escola de Samba
Ases da Vila e desfilarão no Carnaval de rua de 2010 , além da Fanfarra que montamos em parceria com a Associação de
Moradores da Vila Santana que tem aulas de música e também estão se apresentando em eventos culturais do PELC e
do município.Participamos ativamente da Formação com o Professor Gilmar Tondin e o Professor Luiz Carlos Boher que
estiveram em nossa cidade três vezes.Recebemos também a visita da Secretária Nacional , Rejane Penna Rodrigues no
evento que realizamos em 28 de novembro de 2009 e que fez uma avaliação positiva do nosso trabalho. Realizamos
também 12 eventos unindo os dois núcleos e os sub-núcleos com grande participação popular cujos relatórios foram
enviados à SNDEL. Enfim , a Liga é conhecida em Ponta Grossa pelo trabalho que executa na área de esporte , lazer e
cultura . Fomos convidados pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para organizar um Campeonato inter- bairros que
teve início em dezembro de 2009 e para esta atividade assinamos um convênio ; e também fomos convidados pelo
Instituto Cidade Viva para auxiliar na organização da Copa Cidade Viva 2010. Nossa diretoria é composta por atletas de
vilas , lideranças comunitárias e professores de educação física e sempre atuamos em conjunto com Pastorais da Criança
, Associações de Moradores  , Escolas Públicas das vilas , por isso nossa mobilização é eficiente e sempre conseguimos
reunir a população para projetos , eventos , reuniões em busca de melhorias para o bem comum.
Justificativa (tendo como referência 20 linhas):
Nós desenvolvemos projetos e eventos com a população de vilas carentes de atividades nestas áreas porque acreditamos
que o exercício da cidadania passa pela elevação da auto- estima e participação popular organizada. Com o PELC
conseguimos aumentar nossas atividades e isto ocupou o tempo das crianças , jovens, adolescentes , adultos e 3ª idade .
Antes , as crianças ocupavam as ruas até à noite, ficando expostas aos perigos da violência urbana e do tráfico. Com a
participação em atividades sistemáticas isto não acontece mais . Acreditamos que seja pelos horários ocupados em
atividades saudáveis que os tirou da ociosidade. Os presidentes das vilas confirmaram este fato em reunião já no início do
projeto. Também pudemos sentir que a agregação familiar se intensificou porque pais e filhos praticam juntos atividades ,
participam de passeios , reuniões , festividades ( dia dos pais , dia das mães , páscoa , Natal , Dia das Crianças , Ruas de
Lazer , Gincanas). É visível este entrosamento , orgulho que sentem reciprocamente. As Diretoras das Escolas públicas
locais também informaram , em reunião , que a participação dos pais e mães nas reuniões das escolas teve um aumento
em torno de 40% , isto está beneficiando o aprendizado .Não estamos desenvolvendo o projeto para formar campeões
mas para exercício da cidadania , melhorar qualidade de vida , integração familiar e diminuição dos índices de violência
urbana que ocorreu tanto no Parque Auto Estrada como no Jardim Ouro Verde. Para as mulheres donas de casa o PELC
está sendo de extrema importância. Agora , elas participam de atividades esportivas , fazem aulas de ginástica e dança ,
trabalham com artesanato aprendendo técnicas diversas. Algumas expuseram nas últimas reuniões que aumentaram a
renda familiar vendendo produtos que aprendem a confeccionar no projeto como artesanato e bijuteria. Para os homens
adultos trabalhadores , a prática de esporte é constante porque temos horários que possibilitam a participação. Eles
podem jogar futebol à noite , sábados e domingos.Estão regularmente freqüentando o Projeto três a quatro vezes por
semana.São os momentos de descontração e solidificação de amizades . Isto ajudou na participação popular com
interesses comuns nas vilas  porque  a partir da participação no projeto os presidentes de associações e lideranças
comunitárias realizam reuniões com os atletas e discutem as necessidades da população. Já conquistaram bastante ,
como por exemplo , rede de esgoto nas duas vilas , manilhamento  em ruas que estavam intransitáveis , médico nos
postos de saúde . Isto só pôde acontecer porque o PELC trouxe a possibilidade de a população se organizar através do
esporte e do lazer . Justificamos a necessidade de continuar com o projeto pelas razões expostas acima.

Comunidade atendida por outro Projeto Social
Não Não tem Outros:

Cadastro de Cidades
Qtd Habitantes UF: Código Município Município:

1 306351 PR 4119905 Ponta Grossa
N° de Núcleos Valor Solicitado Valor da Contrapartida Total

2 R$ 199.393,00 R$ 51.059,00 R$ 250.452,00
Qtd Nome da Entidade Nome do

Responsável
Atribuições DDD Telefone:

1 Associação de
Moradores da Vila
Coronel Cláudio

Valter Negreli Cessão de espaço
e mobilização
popular

42 91275767

2 Associação de
Moradores da Vila
Sanata Bárbara

Lourival Pereira mobilização
popular e cessão
de espaço

42 99053006



3 Escola Municipal
Guitil Feddermann

Professora
Elizabete Geron

Cadastros ,
matrículas , cessão
do ginásio de
esportes

42 99031736

4 CTG Mate Amargo Manoel J B
Macedo

Instrutor para aulas
e oficinas de
danças gaúchas

42 99110739

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

400 N° Jovens (15 a 24 anos): 140

N° Adultos (25 a 59 anos): 180 N° Idosos (a partir de 60
anos):

80

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

40 N° Municípios: 1

N° Núcleos: 2 N° Bairros Atendidos: 10
N° Eventos: 14 N° Pessoas Beneficiadas: 8000
N° Encontros de Formação: 3 N° Pessoas Beneficiadas

P/Encontro Formação:
30

N° Pessoas Contratadas e
de Contrapartida:

19 N° Duração do Projeto
(meses):

14

5 - Atividades
5.1 Ações de Funcionamento dos Núcleos

Atividade Dia da Semana Período
Artesanato Terça-feira, Quarta-feira,

Sexta-feira
Tarde

Aula de axé Sábado, Quarta-feira Noite
Aula de dança gaúcha Sábado, Quarta-feira Noite, Tarde
Aula de violão Terça-feira, Quinta-feira Noite
Aulas de percussão Bateria infantil Escola de Samba Terça-feira, Sábado Tarde
Brinquedoteca e leitura Terça-feira, Quarta-feira,

Sexta-feira
Tarde

Caminhada orientada para Terceira Idade Quinta-feira, Terça-feira Tarde
Capoeira Sábado, Sexta-feira, Quarta-

feira
Manhã, Noite, Tarde

Costura Terça-feira, Quarta-feira,
Quinta-feira, Sexta-feira

Tarde

Desenho e pintura Sexta-feira, Quarta-feira Tarde
Ensaio do grupo de chorinho da Terceira Idade Sábado Tarde
Futebol Suíço Quarta-feira, Sábado, Sexta-

feira, Domingo
Manhã, Noite, Tarde

Futebol de salão Quarta-feira, Terça-feira,
Quinta-feira

Noite, Tarde, Manhã

Ginástica feminina Sábado, Terça-feira Tarde
Instrução musical Fanafarra Vila Santana Terça-feira, Sábado, Quinta-

feira
Tarde

Karatê Quarta-feira, Sexta-feira Tarde, Manhã
Maculelê, samba de roda e puxada de rede Sexta-feira, Sábado, Quinta-

feira
Tarde, Noite

Roda de Viola Sexta-feira Noite
Sessão de filmes infantis Sábado Tarde
aula de judô Sábado, Quinta-feira, Terça-

feira
Noite

5.2 - Eventos de Esporte e Lazer



01-Lançamento do Projeto  Evento de grande porte, reúne núcleos e sub núcleos, realizado no Ginásio de Esportes Oscar
Pereira em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes
02- Festa Junina  Evento de grande porte , reúne os núcleos e sub núcleos
03-Festival de Viola (Núcleo Recanto dos Boleiros )
04-Rua de Lazer e Gincana ( Núcleo Jardim Ouro Verde )
05-Festa Dias dos Pais ( Nos dois núcleos com os sub núcleos )
06- Festa do Dia da Criança ( Núcleos e sub núcleos )
07-Festa de Natal ( Nos dois núcleos com os  sub núcleos )
08- Passeio Ecológico (serão realizados 2, com monitoramento do Grupo Ecológico Campos Gerais )
09-  Matinê de Carnaval ( nos dois núcleos com a participação dos sub núcleos )
 10-Oficinas de capoeira , samba de roda e dança gaúcha ( Núcleo Jardim Ouro Verde )
11  Festival de Artes  Evento de grande porte no Centro da Cidade, no Parque Ambiental , no final do convênio
12- Baile para 3ª idade .
13-Passeio no Circo da Pizza ( espetáculo de circo )
5.3 - Formação Continuada
O módulo introdutório , 32 h ,no segundo mês do convênio com  os agentes contratados , diretores da Liga,parceiros no
projeto , com a presença do Formador Nacional. Formação Continuada se dará nos moldes que realizamos atualmente:-
Leituras  indicadas pelo Formador Nacional -Reuniões quinzenais para planejamento e avaliação das ações desenvolvidas
, relatos de experiências e  de pesquisas de campo ( índices de violência urbana , uso de drogas  ).
- Reuniões mensais com lideranças comunitárias e a comunidade para avaliação das necessidades das vilas e
planejamento de ações  a serem desenvolvidas  em busca de melhorias  na qualidade de vida.-Sessões de filmes e vídeos
com tema de inclusão social.-Palestras -Todos os relatos são sistematizados.O módulo de avaliação , em duas etapas ,
meio e final do convênio. Na etapa final será construído o relatório final com a participação do grupo. O módulo avaliação
será em duas etapas de 16 horas , no sexto e no último mês do convênio ,com a presença do Formador .

6 - Divulgação e Inscrição
Divulgação realizada da seguinte forma:- Distribuição de 6.000 panfletos , sendo 1.000 para cada núcleo e sub núcleo nas
escolas , igrejas , pontos de ônibus e é feita pelos agentes e lideranças comunitárias.
-   1.500 cartazes , sendo 250 para cada núcleo e sub núcleo , afixados em bares , mercearias, escolas , igrejas , sede das
associações , pelos agentes e lideranças comunitárias.
- Colocação de 10 faixas de lona com serigrafia , sendo 6 nos locais onde se desenvolvem as ações do projeto e 4 em
locais estratégicos das vilas maiores para divulgar o PELC também às pessoas que não freqüentam as atividades
sistemáticas.
- Por ocasião dos eventos , locaremos carro de som para percorrer as vilas do PELC e as mais próximas.
- Em todas as atividades  os banners estarão afixados para divulgação do PELC.
As inscrições serão realizadas  nas sedes dos núcleos e sub núcleos, nos dois primeiros meses do Convênio.

7 - Núcleos e Sub-Núcleos
Núcleo: Jardim Ouro Verde
Inscritos: 400 Situação: Próprio
UF: PR Município: Ponta Grossa
Endereço: Bairro Oficinas
Logradouro: Rua Traquito Complemento: nº 311
Cep: 84010000
Sub-Núcleo: Assoc. de Moradores Vila Cel. Cláudia
Inscritos: 120 Situação: Cedido
UF: PR Município: Ponta Grossa
Endereço: Vila Coronel Cláudio
Logradouro: Av. Ana Rita Complemento: nº 1009
Cep: 84026000
Sub-Núcleo: Associação de Moradores Vila Santa Bárbara
Inscritos: 110 Situação: Cedido
UF: PR Município: Ponta Grossa
Endereço: Vila Santa Bárbara
Logradouro: Rua Ronald de Carvalho Complemento: nº12
Cep: 84043710
Sub-Núcleo: Associação de Moradores da Vila San Martin
Inscritos: 75 Situação: Cedido
UF: PR Município: Ponta Grossa
Endereço: Vila San Martin
Logradouro: R.Domingos Tozetto Complemento: nº 127
Cep: 84036740
Sub-Núcleo: Associação de Moradores da Vila Santana
Inscritos: 110 Situação: Próprio
UF: PR Município: Ponta Grossa
Endereço: Vila Santana
Logradouro: R.Santa Amélia Complemento: nº178



Cep: 84026350
Núcleo: Recanto dos Boleiros
Inscritos: 400 Situação: Alugado
UF: PR Município: Ponta Grossa
Endereço: Parque Auto Estrada - Bairro Contorno
Logradouro: Rua Cândido de Abreu Complemento: nº100
Cep: 84050040

8 - Programa Pintando a Liberdade
Itens do Pintando a Liberdade

Item Quantidade
BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO 40
BOLAS DE FUTEBOL INFANTIL 40
PARES DE REDES-FUTEBOL CAMPO 4
CAMISETAS 800
PARES DE REDES-
FUTSAL/HANDEBOL

4

BOLAS DE FUTSAL 40

9 - Cadastro da Classificação
Nº Proposta SICONV 042477/2010

10 - Cadastro de Materiais
Nome Tipo Valor

steep Permanente R$ 675,00
2 aparelhos de som portátil Permanente R$ 300,00
80 CADEIRAS pvc Permanente R$ 2.000,00
20 mesaS pvc Permanente R$ 1.000,00
30 peças de tatame 1.00 X1.00 Permanente R$ 750,00
encargos professores educação física
R$ 2.880.00

Contrapartida R$ 0,00

encargos coordenador geral  R$
3.360.00

Contrapartida R$ 0,00

carro de som ( hora ) R$ 1.800.00 Contrapartida R$ 0,00
faixas de lona R$ 800.00 Contrapartida R$ 0,00
panfletos R$ 300.00 Contrapartida R$ 0,00
cartazes R$ 1.650.00 Contrapartida R$ 0,00
banners R$ 720.00 Contrapartida R$ 0,00
Professores R$ 13.200.00 Contrapartida R$ 0,00
pró labore coord . geral R$16.800.00 Contrapartida R$ 0,00
alimentação agentes R$ 1.364.00 Contrapartida R$ 0,00
fantasia p/ bateria infantil R$ 12.00 Contrapartida R$ 0,00
calças fitness  R$ 2.500.00 Contrapartida R$ 0,00
bola suíça  R$ 80.00 Contrapartida R$ 0,00
jogo de camisa de futebol  R$ 1.980.00 Contrapartida R$ 0,00
agasalhos  R$ 3.200.00 Contrapartida R$ 0,00
camisas p/ grupo gaúcho R$300.00 Contrapartida R$ 0,00
calças de capoeira   R$ 113,00 Contrapartida R$ 0,00

Total: R$ 4.725,00


