
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: Grupo de Apoio as Comunidades Carentes do Maranhão - GACC
CNPJ: 69568228000189 Data Emissão: 30/09/1993
UF: MA
Município: São Luís
Endereço: Rua Rocha Pombo 76, Vila Passos
Logradouro: 76
Complemento: Vila Passos CEP: 65025750
DDD(Telefone): 98 Telefone: 32324604
DDD(Fax): 98 Fax: 32216187
E-mail do dirigente:(Informe
apenas um)

alessandra@icema.org.br

Dirigente: Alessandra Silva Aquino
CPF Dirigente: 56334680315 RG Dirigente: 284 0192-1

Coordenador Técnico do Projeto
Coordenador: Direne Andrade Silva
Endereço: Rua 36 Quadra 23 casa 05 Jardim São Cristovão São Luís Ma
Logradouro: 05
Complemento: Jardim São Cristovão CEP: 65055000
DDD(Telefone): 98 Telefone: 32324604
DDD(Fax): 98 Fax 32216187
DDD(Cel): 98 Celular: 88743042
E-mail:(Informe apenas um) direne@gacc-ma.org.br

Entidade de Controle Social
Entidade Conselho Municipal da Assistencia Social
UF: MA
Município: São Luís
Endereço: Rua dos Afogados - Centro
Logradouro: 525
Complemento: Centro
DDD(Telefone): 98 Telefone: 32141075
DDD(Fax): Fax
E-mail:(Informe apenas um) cmsssaoluis@ig.com.br
Dirigente/Representante: Ana Amélia Silva Braga
Apresentação(tendo como referência 20 linhas):



Conforme ato constitutivo o Grupo de Apoio as comunidades carentes do Maranhão tem por finalidade: Proteger a
família, a maternidade, a infância e a adolescência, realizar a profissionalização e a integração ao mercado de trabalho,
assistência educacional e da saúde, desenvolvimento da cultura, amparar as crianças e adolescentes carentes.
O Estado do Maranhão constitui  se em um dos estados mais pobres do Brasil. O IBGE divulgou o Mapa da Pobreza e
Desigualdade 2003 dos Estados e Municipios Brasileiros e um dado relevante do Mapa é que entre os estados do
Nordeste, o Maranhão foi o que apresentou a terceira maior incidência de pobreza. O estado registrou índice de 56,38%,
ou seja, mais da metade da população maranhense vive em condições de pobreza. A capital, São Luís, apresenta
incidência de pobreza de 54,83%, o valor foi o segundo maior entre os municípios que compõem a região metropolitana da
capital maranhense e ainda que São Luís foi o Município do Maranhão que apresentou a maior taxa de desigualdade com
0,49 (O Imparcial 20/12/2008)
 	Constitui-se objetivo da presente proposta o funcionamento de 01núcleo de esporte recreativo e de lazer, do
Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, e pessoas com
deficiência, em práticas esportivas e de lazer, cujos núcleo serão situados na comunidade da Vila Passos situadas no
município de São Luís do Maranhão.  Esta comunidade e bairros adjacentes estão inseridos neste contexto, foram criadas
a partir de processos de invasão e ocupação de áreas, sem um planejamento ambiental, estrutural e sócial, congregam
índices muito agudos de pauperização, violência, desnutrição infantil e adulta, falta de condições dignas de moradia,
carência quanto ao atendimento de serviços públicos essenciais
como saúde, educação esporte e lazer. A população sofre com a falta de estruturas e serviços sociais destinados a eles e
são colocados face a face com as conseqüências dessa falta de investimento como a violência, a formação de gangues,
as drogas, dentre outros que fazem parte do dia a dia desta comunidade.
 	Para realização do projeto será feita a articulação com as entidades de bairro existentes na comunidade que já
desenvolvem ações comunitárias e apresentam o esporte e lazer como uma demanda presente em razão da necessidade
expressa pelos moradores e da falta de investimento nesta área.
Justificativa (tendo como referência 20 linhas):
Em razão da falta de investimentos públicos e pouca  efetividade de ações voltadas para o esporte, cultura e
lazer nas comunidades de Periferia da Cidade de São Luis e da grande demanda apresentada pela populacão de todas
as faixas etárias  é que este projeto propõe a implantação e funcionamento de quatro núcleos de esporte e lazer visando
contribuir para que a população tenha garantido  direitos fundamentais para o exercício da cidadania.
Para o Ministério do Esporte, o papel ocupado pelo Esporte e o Lazer no mundo contemporâneo não pode ser outro senão
o de instância de emancipação e desenvolvimento humano. Consideramos que o esporte recreativo e atividades de lazer
constituem um direito do cidadão e uma importante estratégia de desenvolvimento humano, inclusão social e
fortalecimento comunitário, pois valoriza a diversidade dos sujeitos, fortalece o trabalho coletivo, a gestão participativa, a
formação de valores e a superação da violência. Alem disso o esporte é uma demanda apresentada pelas comunidades,
sobretudo daquelas em situações de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras das condições de injustiça e
exclusão social a que estão submetidas.
Será destinado a população de todas as faixas etárias, incluindo pessoas com deficiências. Com a implantação e
funcionamento de dois núcleos de esporte recreativo e de lazer garantirá o atendimento com atividades sistemáticas
semanais a com eventos sociais mensais a um público de oito mil pessoas entre crianças adolescentes jovens adultos e
idosos.
A partir da movimentação das comunidades, através de atividades esportivas e culturais espera-se provocar na população
uma articulação capaz de influir sobre uma efetiva responsabilização das autoridades locais e das organizações não
governamentais para a concretização de políticas voltadas para a inclusão social das populações vulneráveis.
No intuito de fortalecer uma política pública e favorecer a inclusão social é que o  GACC-MA propõe este projeto na
perspectiva de firmar parceria com o Ministério do Esporte  através do funcionamento de 01 Núcleo de Esporte
Recreativo e de Lazer da Cidade  PELC, no valor de R$ 223,178,00 oferencendo deste total uma contrapartida de R$
3.200,00

Comunidade atendida por outro Projeto Social
Sim Peti Outros:

Cadastro de Cidades
Qtd Habitantes UF: Código Município Município:

1 957515 MA 2111300 São Luís
N° de Núcleos Valor Solicitado Valor da Contrapartida Total

2 R$ 219.978,00 R$ 3.200,00 R$ 223.178,00
Qtd Nome da Entidade Nome do

Responsável
Atribuições DDD Telefone:

1 Secretaria
Municipal de
Desporto e lazer

Raimundo Carlos
Silva Goiabeira

Disponibilizar
espaço fisico

98 32123258

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

300 N° Jovens (15 a 24 anos): 300

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

100

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

40 N° Municípios: 1

N° Núcleos: 2 N° Bairros Atendidos: 6
N° Eventos: 20 N° Pessoas Beneficiadas: 8000
N° Encontros de Formação: 3 N° Pessoas Beneficiadas

P/Encontro Formação:
20



N° Pessoas Contratadas e
de Contrapartida:

16 N° Duração do Projeto
(meses):

14

5 - Atividades
5.1 Ações de Funcionamento dos Núcleos

Atividade Dia da Semana Período
Oferecer atividade de capoeira para crianças joves e adultos Sexta-feira, Segunda-feira,

Quarta-feira
Tarde, Manhã

Oferecer uma oficina de teatro e dança para adolescentes e
jovens

Sexta-feira, Quinta-feira,
Terça-feira

Manhã

Realizar Atividades Sistemáticas de Voleybol com crianças,
jovens e adultos

Sábado, Quinta-feira, Terça-
feira

Noite, Tarde

Realizar atividades de atletismo com adolescentes, jovens e
adultos

Sexta-feira, Quinta-feira,
Sábado

Noite, Manhã

Realizar atividades sistematicas de Futebol de Salão
beneficiando crianças, adolescentes jovens e adultos
divididos em grupos respeitando as faixas etárias

Quarta-feira, Segunda-feira,
Sexta-feira, Sábado

Noite

Realizar atividades sistemáticas de Futebol de Campo com
jovens e adultos

Terça-feira, Quarta-feira,
Sábado, Quinta-feira, Sexta-
feira, Segunda-feira

Noite, Manhã

Realizar atividades sistemáticas de Handebol com crianças
jovens e adultos

Segunda-feira, Quarta-feira,
Sexta-feira

Tarde, Noite

Realizar cursos de Pintura em Tela com  adolescentes e
jovens

Terça-feira, Quarta-feira,
Sexta-feira

Manhã

Realizar jogos de tabuleiro (xadrez e dama) com crianças
jovens e adultos

Quinta-feira, Sexta-feira,
Sábado, Quarta-feira, Terça-
feira, Segunda-feira

Noite, Tarde, Manhã

5.2 - Eventos de Esporte e Lazer
Os eventos de esporte e lazer ocorrerão mensalmente e serão destinados a todos os publicos visando  atender 8.000
pessoas.
Os eventeos contaram com as seguintes atividades:
04 ruas de lazer com brincadeiras infato juvenis, picadeiro da leitura, atividades esportivas, gincanas, apresentações
teatrais, música, dança.
02 festivais esportivos envolendo diversas modalidades
04 apresentações flocloricas -  danças juninas
02 encontros com pessoas com deficiências
08 eventos comunitários de leitura infanto juvenil - picadeiro de leitura móvel
02 gincanas culturais com foco na garantia dos direitos de crianças e adolescentes.
5.3 - Formação Continuada
A formação dos agentes sociais  será realizada de forma modular. I - Modulo Introdutório (32 horas); ll - Aprofundamento /
Formação em serviço (duração do convênio -16 horas) com encontros quinzenais; Modulo lll - Módulo de Avaliação (32
horas) em duas etapas a 1ª etapa após seis meses e a 2ª etapa nos dois últimos meses de execução do convênio.
Aformação será desenvolvida através  de: visita monitorada aos locais de realização das atividades; oficinas envolvendo a
comunidade participante; exposições orais; trabalhos em grupo; vivências dos conteúdos abordados; exposição de filmes
e documentários relacionados a temas problematizadores da realidade local; leituras e produção de textos; reuniões de
planejamento de oficinas ; reuniões para organização de relatórios. Objetivos do módulo II:  Aprofundar os conceitos e
conteúdos do lazer; planejar, de forma participativa, as atividades sistemáticas e assistemáticas nos núcleos; qualificar os
registros, desenvolver metodologias de avaliação processual.

6 - Divulgação e Inscrição
A implantação e desenvolvimento do projeto será amplamente divulgada para que a população seja devidamente
informada. Está prevista a produção de peças de identidade visual: banners, folders e faixas que serão afixadas em
pontos estratégicos. Haverá ainda a divulgação em carros de som, em rádios comunitários e em jornal impresso de grande
circulação. Os parceiros, financiadores e executores serão devidamente destacados; serão citados também em todas as
entrevistas e quaisquer outras peças de difusão e promoção do projeto.
Processo de Inscrição
A Secretária de Desporto e lazer apoiara na mobilizaçõa do público alvo alem das  lideranças comunitárias inseridas
mediações da area de execuçõa do projeto. A inscrição será de responsabilidade da equipe técnica do GACC-MA e
respeitará a distribuição do publico alvo conforme a faixas etária descritas no projeto

7 - Núcleos e Sub-Núcleos
Núcleo: Grupo de Apoio ás Comunidades Carentes do Maranhão na Area da Cidade Olímpica
Inscritos: 400 Situação: Próprio
UF: MA Município: São Luís
Endereço: Rua P Quadra 103 Bloco A
Logradouro: S/N Complemento: Cidade Olímpica
Cep: 65000000
Núcleo: Núcleo de Educação Ambiental  Parque do Bom Menino
Inscritos: 400 Situação: Cedido
UF: MA Município: São Luís



Endereço: Avenida Alexandre Moura S/N
Logradouro: S/N Complemento: CENTRO
Cep: 65000000

8 - Programa Pintando a Liberdade
Itens do Pintando a Liberdade

Item Quantidade
BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO 40
BOLAS DE HANDEBOL 40
BOLAS DE VÔLEI 40
BONÉS ESPORTIVOS 800
JOGOS DE XADREZ 10
JOGOS DE XADREZ 40
REDES -  VÔLEI 4
JOGOS DE DAMA 40
CAMISETAS 800
PARES DE REDES-
FUTSAL/HANDEBOL

4

BOLAS DE FUTSAL 40

9 - Cadastro da Classificação
Nº Proposta SICONV 062047/2010

10 - Cadastro de Materiais
Nome Tipo Valor

Um microfene semiprofissional Permanente R$ 65,00
Um computador completo intilE7500
core 2 GB,HD500GB, MonitorLCD 16p

Permanente R$ 1.800,00

Uma Filmadora Digital DCR-
DVD650160x zoom optico e LCD
Touche painel

Permanente R$ 1.950,00

Dois aparelhos de som de CD com
entrada USB PM3

Permanente R$ 400,00

Dois  Televisores  29 polegadas super
slim FS4R

Permanente R$ 1.490,00

Duas máquinas fotográficas digital DSC
-W220 12.1 megapixeles

Permanente R$ 1.800,00

Data show PT - LB78U Permanente R$ 2.500,00
01 caixa de som amplificada
joowPMPO55

Permanente R$ 955,00

Confeção de 04 baneres me Lona
(divulgação)

Contrapartida R$ 0,00

Confecção de 04 faixas em lona
(divulgação)

Contrapartida R$ 0,00

Impressão de 2700 panfletos
(divulgação)

Contrapartida R$ 0,00

Total: R$ 10.960,00


