
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: Municipal
Entidade: Prefeitura Municipal de Verdelândia
CNPJ: 01612505000170 Data Emissão: 07/01/1997
UF: MG
Município: Verdelândia
Endereço: Av: Renato Azeredo 2001
Logradouro: centro
Complemento: s/ c CEP: 39458000
DDD(Telefone): 38 Telefone: 36258113
DDD(Fax): 38 Fax: 36258113
E-mail do dirigente:(Informe
apenas um)

wiltonmadureira@hotmail.com

Dirigente: Prefeito  Wilton Leite Madureira
CPF Dirigente: 52025934653 RG Dirigente: M2657585

Coordenador Técnico do Projeto
Coordenador: Marciane Aparecida Costa Silva Pereira
Endereço: Rua Sergipe
Logradouro: 802
Complemento: s/c CEP: 39440000
DDD(Telefone): 38 Telefone: 38213673
DDD(Fax): Fax
DDD(Cel): 38 Celular: 91407914
E-mail:(Informe apenas um) anyediakson@bol.com.br

Entidade de Controle Social
Entidade Associação Havaí Futebol Clube
UF:
Município:
Endereço: Rua Telemig
Logradouro: s/nº
Complemento: Centro
DDD(Telefone): 38 Telefone: 99671857
DDD(Fax): Fax
E-mail:(Informe apenas um) havaifutebolclube@bol.com.br
Dirigente/Representante: Ediraldo Robson Brito
Apresentação(tendo como referência 20 linhas):



O município de Verdelândia está localizado no Norte de Minas Gerais, Polígono das Secas, na região da Serra Geral,
bacia do São Francisco, cravado entre as promissoras cidades de Janaúba e Jaíba (Projeto Jaíba) e banhado pelo Rio
Verde Grande.
Criada pela Lei Estadual nº 12.030 de 21 de dezembro de 1995 e instalada em 1º de Janeiro de 1997, a cidade tem área
geográfica de 1.433,07 km2 e possui 8.514 habitantes (IBGE: 2009). Apresenta relevo plano com poucas elevações e
clima semi-árido e vegetação mata seca.
Seu povo é da raça Cafuso/caburé, descendentes de negros escravos e índios Tapuias, que afugentados embrenharam-
se pelas matas e se refugiaram nas águas do rio Verde Grande.
Quanto aos limites o município limita-se ao norte com Jaíba, ao sul/leste com Janaúba e a oeste com Varzelândia e São
João da Ponte. Dista da Capital, Belo Horizonte, em 570 km e tem como principal via de acesso a BR 401, por asfalto e a
nível secundário há estradas que dão acesso às cidades de Varzelândia e São João da Ponte.
Verdelândia é um município jovem politicamente, recém emancipado, mas com tradições bem enraizadas na agricultura e
pecuária (corte e leite). Através de investimentos de grandes produtores de cidades vizinhas, vem mostrando que tem
forte potencial também para a fruticultura irrigada.
No entanto, os indicadores econômicos e sociais apontam Verdelândia com um baixíssimo índice de desenvolvimento
humano, 502 conforme o ranking nacional, com um grande número de pessoas vivendo em situação de carência absoluta
e com um alto índice de prostituição infantil e uso de drogas, segundo dados do Censo Escolar entre os mais de 2.500
crianças e adolescentes matriculados na rede pública de ensino.
Acreditando no esporte e lazer como instâncias de emancipação e desenvolvimento humano, a Prefeitura Municipal de
Verdelândia criou a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo de Verdelândia, que situada na Avenida Renato
Azeredo em Verdelândia oferece diversas oportunidades de atividades esportivas e de lazer para toda a comunidade.
Essas atividades são gratuitas e realizadas em centros esportivos comunitários, ginásio poliesportivo, quadras e campos
nas comunidades do município.
Por se encontrar numa situação de extrema vunerabilidade social, a Secretaria implantou há pouco mais de dois anos o
Programa Esportivo de Verdelândia (PROEV), o qual viabiliza uma proposta de política esportiva social.
Integrando vários projetos desenvolvidos para públicos diferentes, o PROEV se consolida com duas bases fundamentais:
a DAEC (Divisão de Atividades Esportivas e Comunitárias) e a DRL (Divisão de Recreação e Lazer).
Através da DAEC são realizadas aulas de práticas e culturas esportivas, para crianças, adolescentes, adultos e terceira
idade, diariamente nos bairros da cidade (âmbito urbano e rural). Projeto aeróbica é 10 para mulheres, Escolinha de
Futebol e Futsal Futuro Campeão, Treinamento Esportivo, Caminhada Orientada e Atividade Física com a Terceira Idade,
Projeto Capoeira para Todos, são várias as atividades de caráter permanente desenvolvidas pela DAEC em prol da
comunidade de Verdelândia.
 Visando a atividade física que privilegie a integração social, a satisfação do jogo e a ludicidade com fins educativos e de
entretenimento, criando e explorando um espaço para maior participação popular, a DRL realiza diversas atividades e
eventos, tais como Ruas de Lazer, Colônia de Férias, Circuito de Truco, Veloterra, Corrida Rústica, Corrida de Argolinha,
Campeonato Amador de Verdelândia, Copa Empresarial de Futsal, Festivais de Atividade Física, Olimpíadas do Projeto
Esportivo, Dia Mundial da Atividade Física, Festival de Quadrilha, Maratonas de Futsal, Jogos de Verão e muito mais.
Enfim, Verdelândia é um município pequeno que muito carece da intervenção de políticas públicas. No que tange ao
esporte e ao lazer, por se tratar de uma cidade interiorana sem muitas opções de entretenimento, há um verdadeiro
sentimento de pertencimento ao esporte por parte de toda a população verdelandense, cuja participação nas atividades e
eventos do PROEV é bem significativa e constante.
Assim, utilizando o esporte e o lazer como uma ferramenta formativa, é possível oportunizar aos participantes um espaço
para a diversão, o desenvolvimento técnico-tático desportivo e o convívio social, de modo a permitir o desenvolvimento
pessoal e favorecer o seu equilíbrio social.
Justificativa (tendo como referência 20 linhas):



Em se tratando de um país como o Brasil, com dimensões territorial e populacional tão extensas, o cenário marcado por
extrema pobreza e condições de miserabilidade, má distribuição de renda e quadros deploráveis de exploração da
vulnerabilidade social tem levado as Políticas Públicas atuais ao desafio histórico de combater uma herança de injustiça
social, que resultou na exclusão de parte significativa da população ao acesso a condições mínimas de vida.
A nossa Carta Magna dispõe entre os direitos do cidadão o de acesso ao esporte e ao lazer. A despeito disso a realidade
que se estampa no âmbito nacional ainda é bem diferente, principalmente no que concerne aos municípios mais carentes.
A proposta do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC/NÚCLEOS) configura-se nesse contexto como uma
oportunidade efetiva de prover o acesso não-precarizado dos cidadãos da várias faixas etárias de todas as regiões do
Brasil aos seus direitos sociais.
Levando-se em conta o histórico de Verdelândia no que tange aos indicadores sociais e econômicos, é notória a pobreza
elevada, a vulnerabilidade social das crianças e jovens ao alcoolismo, drogas, criminalidade e prostituição e o
comprometimento da qualidade de vida de toda a população por falta de prevenção primária, atividade física e hábitos
saudáveis.
O alarmante IDH de Verdelândia (502), que se encontra entre os mais baixos do ranking nacional, motivou a Prefeitura
Municipal de Verdelândia a tomar a iniciativa em cumprir o seu papel de gestão pública implantando o Programa Esportivo
de Verdelândia (PROEV).
Promovendo o envolvimento da população com o esporte enquanto ferramenta formativa e inclusiva, seja em atividades
de caráter permanente ou eventual, essa iniciativa local vem galgando degraus e tem na iniciativa nacional de implantação
do PELC/NÚCLEOS, a oportunidade de potencializar suas ações, dando um considerável salto nos indicadores do
município.
É válido ressaltar que, apesar de suas limitações financeiras, a experiência municipal abarca norteadores similares ao
Programa ora pleiteado e estende suas ações às várias comunidades rurais que integram o município, sobretudo às
comunidades quilombolas, numa tentativa de resgate social e cultural de seu povo tão sofrido.
Com a implantação do Programa Segundo Tempo em setembro de 2009, que prevê atendimento para crianças de 7 a 12
anos, o PROEV tem podido estender suas ações para os demais públicos e comunidades. No entanto, apesar dessa
importante conquista, há ainda a carência de um trabalho diferenciado para grupos especiais, o qual valorize e resgate a
cultura verdelandense através do envolvimento de pessoas representativas de todas as suas etnias: comunidade
quilombola, comunidade ribeirinha e demais comunidades rurais.
No intuito de atender com eficácia e qualidade à grande demanda populacional de atividades sistemáticas e
assistemáticas para todas as faixas etárias, inclusive para os portadores de necessidades especiais, é que se pleiteia a
implantação do PELC/NÚCLEOS em Verdelândia.
Para tanto busca ocupar a infraestrutura local existente (ginásio poliesportivo, quadras, campos, escolas e praças) e os
recursos humanos de que a Prefeitura já dispõe (educadores físicos, professores de dança, de capoeira, de música e
profissionais da saúde), bem como o apoio da iniciativa privada e instituição de Ensino Superior da região, do voluntariado
das associações comunitárias e membros da comunidade (Associação dos Artesãos de Verdelândia, Grupo das
Costureiras Quilombolas e Grupo de Capoeira).
Dessa forma, serão viabilizadas vivências esportivo-recreativas, culturais, artísticas, intelectuais e sociais a crianças,
jovens, idosos e pessoas com deficiências, com vistas ao desenvolvimento pessoal e social, numa gestão participativa e
intersetorial, que visa otimizar a interface existente entre a educação, a saúde, o esporte e o lazer, enquanto elementos
básicos para a melhoria da qualidade de vida da sociedade como um todo.
Ademais a concretização do Núcleo em Verdelândia no perímetro urbano e dos SubNúcleos nas comunidades rurais
possibilitará a formação de grupos de trabalho preventivo, com orientações acerca da saúde e de doenças, dos malefícios
das drogas e da violência, da importância da atividade física, da adoção de hábitos saudáveis e prevenção primária em
saúde, através de palestras, discussões dialógicas, avaliações físicas, etc.
Em suma, justifica-se o pleito à implantação do PELC/NÚCLEOS no município de Verdelândia por acreditar nos mesmos
ideais que permeiam seu funcionamento e por muito necessitar de uma política nacional complementar à política local de
intervenção, a qual possibilite não só a efetivação do direito pleno ao esporte e ao lazer, mas também funcione como uma
mola propulsora na melhoria do IDH do município e, consequentemente, na qualidade de vida do povo verdelandense.

Comunidade atendida por outro Projeto Social
Sim Segundo Tempo Outros:

Cadastro de Cidades
Qtd Habitantes UF: Código Município Município:

1 8029 MG 3171030 Verdelândia
N° de Núcleos Valor Solicitado Valor da Contrapartida Total

1 R$ 121.403,10 R$ 100.442,00 R$ 221.845,10
Qtd Nome da Entidade Nome do

Responsável
Atribuições DDD Telefone:

1 Kuringa Sport Elson Alves Souza Patrocinar
materiais
esportivos para
reposição de
estoque

38 38211472

2 Capucci Malharia Neusa Almeida da
Silva

Patrocinar as
camisetas para os
eventos

38 38216612

3 Associação de
Artesões De
Verdelândia

Kátia Luciana
Novais Trindade

Ministrar
periodicamente
oficinas de
artesanato com
tendências para a
valorização da
cultu

38 99660042



4 Grupo de
Costureiras
Quilombolas

Wilma Solange
Soares

Ministrar oficinas
de crochê e
bordados em geral

38 99759592

5 Grupo de Capoeira
Ginga Bahia

Silvano de Oliveira Ministrar aulas de
capoeira para os
adeptos do
programa

38 99138472

6 UNEC-Centro
Universitário de
Carantinga
(Campus Janaúba)

André Lacerda Oferecer
estagiários para
auxiliar na
execução de
eventos

38 38214196

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

200 N° Jovens (15 a 24 anos): 100

N° Adultos (25 a 59 anos): 100 N° Idosos (a partir de 60
anos):

100

N°Total de Inscritos: 500
N° Portadores de
Necessidades Epeciais:

30 N° Municípios: 1

N° Núcleos: 1 N° Bairros Atendidos: 10
N° Eventos: 15 N° Pessoas Beneficiadas: 5000
N° Encontros de Formação: 3 N° Pessoas Beneficiadas

P/Encontro Formação:
18

N° Pessoas Contratadas e
de Contrapartida:

11 N° Duração do Projeto
(meses):

14

5 - Atividades
5.1 Ações de Funcionamento dos Núcleos

Atividade Dia da Semana Período
Aeróbica Segunda-feira, Sexta-feira,

Quarta-feira
Noite, Manhã

Caminhada Orientada Segunda-feira, Quarta-feira Manhã, Tarde
Capoeira Sexta-feira, Domingo, Quarta-

feira
Noite, Manhã, Tarde

Dança Quinta-feira, Sábado, Terça-
feira

Manhã, Tarde

Futebol de Campo Sábado Tarde
Futsal Terça-feira, Quinta-feira Noite
Ginástica Rítmica Quinta-feira, Terça-feira Tarde
Iniciação Esportiva: Futebol e Futsal Sábado, Terça-feira, Quinta-

feira
Tarde, Manhã

Iniciação Esportiva: Handebol, Basquetebol e Voleibol Segunda-feira, Quarta-feira,
Sexta-feira

Tarde, Manhã

Oficina de Bordado Sábado Tarde
Oficina de Música Sábado Tarde
Oficinas de Artesanato Sábado Tarde
Voleibol Quarta-feira, Sexta-feira Noite
Xadrez Quarta-feira, Segunda-feira Tarde, Manhã
5.2 - Eventos de Esporte e Lazer
1.	Inauguração do Programa Esporte e Lazer da Cidade
2.	I Mostra de Dança Inclusiva
3.	Festival Cultural de Verdelândia
4.	Caminhada Ecológica
5.	Cavalgada do Dia do Trabalhador
6.	Gincana Comunitária Solidária
7.	Corrida Rústica
8.	Circuito de Vôlei de Areia
9.	Veloterra
10.	Olimpíada de Bairros
11.	Festival Municipal de Quadrilhas
12.	Batizado de Capoeira,
13.	Festival de Xadrez
14.	Festival Municipal de Futebol
15.	Copa Empresarial de Futsal
5.3 - Formação Continuada



No que se refere à formação continuada, o módulo de aprofundamento será desenvolvido com todos os agentes do
Programa semanalmente, sob duas vertentes a saber:
	1ª e 3ª semana de cada mês: encontro para planejamento quinzenal das atividades sistemáticas e assistemáticas, troca
de experiências, preenchimento de relatórios de atividades, plano de metas e ações, etc;
	2ª e 4ª semana de cada mês: encontro para ciclo de estudos, palestras e oficinas, voltadas para temáticas afins ao
Programa, sempre visando o aprofundamento na área e, consequentemente, o aperfeiçoamento dos profissionais
envolvidos.

6 - Divulgação e Inscrição
Visando atender a toda demanda de público lotado nas diversas localidades de Verdelândia, a divulgação do Programa,
bem como de todas as suas ações ao longo do período de execução será feita sob forma de:
	Veiculação de chamadas de rádio;
	Afixação de cartazes em locais públicos e de grande circulação em cada comunidade;
	Entrega de panfletos e folders nas escolas, posto de saúde e comércios em geral;
	Afixação de outdoors na entrada da cidade e nas praças e de banners durante a realização dos eventos;
	Afixação de placas alusivas ao Programa para identificação do núcleo e seus subnúcleos.
Quanto às inscrições, serão realizadas em dias previamente combinados e divulgados no núcleo e subnúcleo do PELC,
além disso serão organizados mutirões para inscrição nas comunidades.

7 - Núcleos e Sub-Núcleos
Núcleo: central
Inscritos: 500 Situação: Próprio
UF: MG Município: Verdelândia
Endereço: Av. Renato Azeredo
Logradouro: 2001 Complemento: Centro
Cep: 39458000

8 - Programa Pintando a Liberdade
Itens do Pintando a Liberdade

Item Quantidade
BANDEIRA NACIONAL 2
BOLAS DE BASQUETE 20
BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO 20
BOLAS DE FUTEBOL INFANTIL 20
BOLAS DE FUTSAL COM GUIZO 20
BOLAS DE HANDEBOL 20
BOLAS DE VÔLEI 20
BONÉS ESPORTIVOS 500
JOGOS DE XADREZ 20
PARES DE REDES-FUTEBOL CAMPO 2
REDES -  VÔLEI 2
JOGOS DE DAMA 40
CAMISETAS 500
PARES DE REDES-
FUTSAL/HANDEBOL

2

BOLAS DE FUTSAL 20
BOLAS DE FUTSAL 20
PARES DE REDES-BASQUETE 2

9 - Cadastro da Classificação
Nº Proposta SICONV 056707/2010

10 - Cadastro de Materiais
Nome Tipo Valor

Câmera digital 14.1 MP320/g lcd 2.7
zoom 4x +cartão 4gd

Permanente R$ 699,00

Caixa Acustica passive CSr 4000 350
W/RMS

Permanente R$ 1.690,00

Tela de Projeção com tripé Csr 100
polegadas 2.1 x 1.6 CN

Permanente R$ 690,00

Data Show 3LCD NTSC3, pal, pal 60
RES.Max. 1280x800 rel ASPEC.16.9 tx.

Permanente R$ 2.900,00

Computador gs 30 intel dual corel 2, gb
320 LCD 15.6 wind

Permanente R$ 1.550,00

Notebook, HD 250 gb 2GB Mem.
Processador intel core 2 duo 14 V. 2.10

Permanente R$ 2.400,00

Cronômetro 10 LP Permanente R$ 475,00



Balança digital cap. 180 kg com méd.
de gordura e água glass 4FB G Tec

Permanente R$ 378,00

Mesa para jogo de Tênis25 m pés de
ferro PCP  002/ procópio dobrável

Permanente R$ 1.438,00

Tenda 3x3 m Coberta, desmontável,
polietileno reforçado com pvc

Permanente R$ 400,00

Cama elástica 2.80 oitavada comp.
Lona sansuy em poliéster revest. Em

Permanente R$ 1.290,00

Aparelho de DVD com gravador play
portátil com tela lcd 7entrada para

Permanente R$ 400,00

Faixas Contrapartida R$ 0,00
Informativos do Projeto Contrapartida R$ 0,00
Divulgação em rádio Contrapartida R$ 0,00
Placa de Identificação Contrapartida R$ 0,00
Banners Contrapartida R$ 0,00
Panfletos Contrapartida R$ 0,00
Cartazes Contrapartida R$ 0,00

Total: R$ 14.310,00


