
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: Município de São João Batista/SC
CNPJ: 82925652000100 Data Emissão: 19/07/1958
UF: SC
Município: São João Batista
Endereço: Praça Dep. Walter Vicente Gomes, 89  Centro
Logradouro: rua
Complemento: casa CEP: 88240000
DDD(Telefone): 48 Telefone: 32650195
DDD(Fax): 48 Fax: 32651369
E-mail do dirigente:(Informe
apenas um)

projetos@sjbatista.sc.gov.br

Dirigente: Prefeito Aderbal Manoel dos Santos
CPF Dirigente: 46983279972
RG Dirigente: 1.312.463

Coordenador Técnico do Projeto
Coordenador: Sérgio Roberto Machado
UF: SC
Município:
Endereço: Leoberto Leal, 545  - Centro
Logradouro: rua
Complemento: casa CEP: 88240000
DDD(Telefone): 48 Telefone: 32650592
DDD(Fax): 48 Fax 32650592
DDD(Cel): 48 Celular: 91197538
E-mail:(Informe apenas um) sergioroberto@hotmail.com

Entidade de Controle Social
Entidade Associação Batistense de Veteranos (ABV)
UF:
Município:
Endereço: Francisco Joaquim L. de Oliveira  Bairro: Krequer
Logradouro: rua
Complemento: casa
DDD(Telefone): 47 Telefone: 32653949
DDD(Fax): 47 Fax 32653949
E-mail:(Informe apenas um) adrianosjb@terra.com.br
Dirigente/Representante: Diretor Adriano Airton Ramos

Apresentação(tendo como referência 20 linhas):



São João Batista foi fundada em 1834, com a chegada do capitão João de Amorim Pereira na região

onde hoje localiza-se o município. Em 1836, chegou o primeiro grupo de imigrantes, composto por 132

colonos vindos da Sardenha, Itália, trazidos por uma sociedade particular de colonização. São João

Batista tornou-se município em 19 de julho de 1958, quando se desmembrou de Tijucas. O Município

está localizado a aproximadamente 70 Km da Capital do Estado de Santa Catarina, possui área

territorial de 219,9 Km².  São João Batista ostenta o título de Capital Catarinense do Calçado, na última

década, teve um considerável aumento populacional quase 60%, no censo de 2000 a população era

de 14.861, hoje conta com 24.419 habitantes, sendo 17.093 na área urbana e 7.326 na área rural.

Esse crescimento populacional foi impulsionado especialmente pela indústria de calçados, que abrigou

muitos imigrantes vindos especialmente do Estado vizinho Rio Grande do Sul, como não podia deixar

de ser, sua principal economia é a indústria de calçados, alimentada por aproximadamente 200

fábricas, a maioria dedica sua produção ao setor feminino. Estes calçados são comercializados na

própria cidade, nas diversas lojas do ramo, algumas fábricas comercializam nacionalmente seu

produto e outras ainda pela boa qualidade e aceitação exportam. Tal atividade predominante no

município emprega cerca de 8.000 trabalhadores diretamente e indiretamente outros 4.000. O

crescimento da cidade motiva a todos da administração municipal a desenvolver projetos que possam

alternar o foco dos moradores para outras atrações. Na área política o município conta com a Câmara

Legislativa composta por 9 vereadores, o município faz parte da GRANFPOLIS que integra 22

municípios. Na área cultural, que faz parte da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, temos uma

biblioteca pública, contamos com o espaço do Centro Cultural Prof.ª Maria Rozelene Duarte Clemes,

local onde acontece aulas periódicas de teatro, dança e música, atendendo 350 pessoas

mensalmente. Neste espaço, ocorre as encenações da Cia. de Teatro Encena, companhia teatral onde

se destacam vários alunos/artistas, ainda amadores.No âmbito social, o município conta com a

Secretaria Municipal de Assistência Social, onde desenvolvem projetos voltados as pessoas carentes,

em parceria com os seguintes programas do governo Federal: Bolsa Família 1271 beneficiados, PETI

(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) 215 beneficiados, PAIF (Programa de atenção integral

a família) 324 inscritos, Habitação em parceria com o Ministério das Cidades, CEF e Cohab e recursos

municipais com 185 moradias entregues entre 2005-2009, BCP (Benefício de Prestação Continuada a

idosos e deficientes) 127 pessoas que recebem um salário mínimo do governo federal. Ainda com

recursos municipais o Programa de Apoio a pessoas carentes (Plantão Social) que atende 5.760

pessoas, Serviços socioassistencial de atendimento a famílias com crianças de 0 a 6 anos 156

beneficiados, Serviços socioassistencial de atendimento ao idoso (três grupos de idosos), 253

beneficiados. Quem irá realizar a coordenação do projeto é a Fundação Batistense de Esportes

(FUBE), fundação pública, criada através da Lei Complementar Municipal, 05 de 15/12/2005. Sua

missão é promover e administrar o esporte municipal, planejar e executar a política municipal de

esportes, através de programas e ações esportivas, de lazer e de atividade física, incluindo a formação

e o treinamento, a publicação de informações, a promoção de eventos, a realização de parcerias com

entes públicos e privados e quaisquer outras atividades necessárias. Sua sede administrativa fica nas

dependências do Ginásio Manoel Sertório Alves  MANECÃO, no centro da cidade. A Fundação

Batistense de Esportes (FUBE), conta com uma boa estrutura para a realização dos eventos a que nos

propomos a realizar. O principal objetivo da administração municipal é ir de encontro às necessidades

da população e adequando uma área diretamente relacionada à prática de esportes e lazer, a fim de

reduzir a exclusão e o risco social e melhorando a qualidade de vida mediante garantia de

acessibilidade a espaços esportivos modernos.



O Município de São João Batista, através da Fundação Batistense de Esportes (entidade executora do

projeto), tem como objetivo principal, a promoção e o desenvolvimento integral das crianças,

adolescentes e jovens, primando pela melhor qualidade de vida, priorizando as áreas de

vulnerabilidade social. Sendo assim, planejamos oferecer através deste convênio práticas esportivas

educacionais, que contribuam para o desenvolvimento do indivíduo como um todo, cultivando neste

cidadão valores sociais e culturais que possibilitem melhorar as condições de saúde, higiene,

aprimorando habilidades motoras, aumentando sua autoestima. Visando proporcionar desta forma, o

afastamento do indivíduo das drogas, prostituição, marginalidade, entre tantos outros riscos sociais.

Para atendimento destas metas temos a disposição dois Ginásios de Esportes localizados no Centro

da cidade, e mais quatro quadras. Temos três campos de futebol, sendo um poliesportivo, corpo

técnico habilitado, e acima de tudo muito entusiasmo para driblar as dificuldades. Enfim, temos a

convicção que este Programa poderá fortalecer nossas ações junto às comunidades, sobretudo as

carentes e de maior vulnerabilidade social. Bem como, poderá proporcionar a inclusão de atividades

voltadas às pessoas idosas e as portadoras de necessidades especiais, algo que sempre foi interesse

desta fundação, mas que pelas dificuldades financeiras nunca pôde ser levado à diante. Esta parte

específica do nosso programa tem como finalidade favorecer o desenvolvimento global do idoso e do

deficiente e sua integração na sociedade pela prática esportiva adequada às suas necessidades

especiais. Tem objetivo também de oferecer a oportunidade de participarem de atividades esportivas

incentivando o surgimento de novos valores; promover o esporte adaptado, estimulando desta forma,

empresas e empresários a investirem no esporte para pessoas com deficiência. Ainda está entre as

finalidades proporcionar a aquisição de experiências que venham enriquecer seus conhecimentos e

facilitar sua relação com o meio em que vivem, dessa forma contribuindo para o exercício de sua

cidadania, propiciar o intercâmbio técnico e de gestão entre profissionais e dirigentes. Para tal

finalidade, propomos atividades paraolímpicas, onde as pessoas com necessidades especiais terão à

disposição profissionais que irão desenvolver modalidades como o atletismo, futsal, vôlei, enfim,

atividades que promovam a integração e desenvolvam a coordenação motora. Para a terceira idade, o

Projeto Caminhando Bem, visa à integração do idoso na atividade esportiva, neste seguimento, o

profissional de educação física orientará o idoso na utilização dos aparelhos de alongamento, e

realizará atividades físicas específicas, visando à saúde, a integração e o bem estar. Desta forma,

iremos proporcionar a integração de todas as comunidades e bairros do município. Salientamos que

para atender o sub-núcleo Dança, Teatro e Oficina de Leitura já dispomos dos materiais que serão

utilizados nas respectivas aulas, também dispomos dos materiais para realizar as aulas de atletismo.

Justificativa (tendo como referência 20 linhas):

Comunidade atendida por outro Projeto Social
Sim Outros Outros:

Cadastro de Cidades
Qtd Habitantes UF: Código Município Município:

1 22089 SC 4216305 São João Batista

Parcerias
Qtd Nome da Entidade Nome do

Responsável
Atribuições DDD Telefone:

1 Secretaria
Municipal de
Saúde

Sálvio Osmar
Tonini

Colaboração 48 32653838



2 Fundação
Batistense de
Esportes (FUBE)

Sérgio Roberto
Machado

Elaboração do
Projeto e Execução
das atividades
propostas.

48 32650592

3 APAE  Associação
de Pais e Amigos
do Excepcional

Rosângela dos
Santos

Colaboração 48 32650441

4 Secretaria
Municipal de
Assistência Social

Naldir Alexandre
da Silva

Colaboração 48 32654043

5 Secretaria de
Educação e
Cultura

Esther Cristina
Rodrigues

Colaboração 48 32651983

Nº de Núcleos Valor Solicitado Valor da Contrapartida Total
1 R$ 100.000,00 R$ 6.720,00 R$ 106.720,00

4 - Metas
Nº Crianças/Adolescentes
(até 14 anos):

100 Nº Jovens (15 a 24 anos): 150

Nº Adultos (25 a 59 anos): 100 Nº Idosos (a partir de 60
anos):

50

NºTotal de Inscritos: 400
Nº Portadores de
Necessidades Epeciais:

120 Nº Municípios: 1

Nº Núcleos: 1 Nº Bairros Atendidos: 14
Nº Eventos: 12 Nº Pessoas Beneficiadas: 40000
Nº Encontros de Formação: 3 Nº Pessoas Beneficiadas

P/Encontro Formação:
10

Nº Pessoas Contratadas e
Contrapartida

7 Nº Duração do Projeto
(meses):

14

5 - Atividades
5.1 Ações de Funcionamento dos Núcleos
Atividade Dia da Semana Período
Atletismo Segunda-feira, Quarta-feira,

Sexta-feira
Tarde, Noite, Manhã

Caminhando Bem Sexta-feira, Quarta-feira,
Segunda-feira

Tarde, Manhã

Dança Sexta-feira, Quarta-feira Noite, Tarde, Manhã
Futsal Sexta-feira, Segunda-feira,

Quarta-feira
Tarde, Manhã

Oficinas de Leitura e Cinema Segunda-feira, Quarta-feira Manhã, Tarde, Noite
Taekwondo Sexta-feira, Segunda-feira,

Quarta-feira
Noite, Manhã, Tarde

Teatro Quarta-feira, Sexta-feira Noite, Tarde, Manhã
Tênis de Mesa Quarta-feira, Segunda-feira Tarde, Manhã
Vôlei Sexta-feira, Segunda-feira,

Quarta-feira
Tarde, Manhã

Descrição do Evento
1 - Dança (preparação da parte aeróbica dos participantes), 2 - Apresentação Teatral no Centro Cultural Professora Maria
Roselene Duarte Clemes, 3 - Passeio ecológico, trilhas no Parque Municipal do Complexo Esportivo Cristóvão R.dos
Santos com Palestras educativas sobre o meio-ambiente e drogas; 4 - Teatral no Centro Cultural Professora Maria
Roselene Duarte Clemes 5 - Dança (preparação da parte aeróbica dos participantes),6 - Contação de Histórias  grupos
que participam do Núcleo de Oficina de Leitura se apresentam ao ar livre na Praça Dep. Walter Vicente Gomes; 7 -
Apresentação Teatral no Centro Cultural Professora Maria Roselene Duarte Clemes 8 - Evento de integração com os
participantes do Caminhando Bem, passeata pelas principais ruas do município;9 - Dança (preparação da parte aeróbica
dos participantes), 10 - Evento de integração com os participantes do Caminhando Bem, passeata pelas principais ruas do
município; 11 - Evento para os todos os participantes do atletismo 12-Dança Aerobica
5.3 - Formação Continuada
Ocorrerá em três módulos:
Módulo I  Introdutório com duração de 32 horas acontecerá no início da vigência do convênio;
Módulo II  Aprofundamento, reuniões quinzenais com vídeoaulas sobre temas relacionados ao esporte e motivação,
objetivando a motivação da equipe organizadora, estabelecendo metas e acompanhamento dos resultados.
Módulo III  Avaliação Ocorrerá em duas etapas de 16 horas cada, uma no meio e a outra no final da vigência do convênio,
sendo que os Módulos I e III contarão com a participação de formadores do Ministério do Esporte.

6 - Divulgação e Inscrição



Folders, Cartazes, Divulgação em rádio e jornais de circulação regional, Baners. Inscrições diretamente na Fundação
Batistense de Esporte (FUBE).

7 - Núcleos e Sub-Núcleos
Nome: Ginásio Manoel Sertório Alves (MANECÃO)
Inscritos: 400 Situação: Próprio
UF: SC Município: São João Batista
Endereço: Rua Leoberto Leal, 545
Logradouro: Rua Complemento: Centro
Cep: 88240000
Sub-Núcleo: Quadra de Esportes Catarina Deschamps Steffens
Inscritos: 400 Situação: Próprio
UF: SC Município: São João Batista
Endereço: Marcos Silva, s/n
Logradouro: Cardoso Complemento: rua
Cep: 88240000

8 - Programa Pintando a Liberdade
Itens do Pintando a Liberdade

Item Quantidade
BOLAS DE VÔLEI 20
BONÉS ESPORTIVOS 400
REDES -  VÔLEI 2
CAMISETAS 400
PARES DE REDES-
FUTSAL/HANDEBOL

2

BOLAS DE FUTSAL 20

9 - Cadastro da Classificação
Nº Proposta SICONV 056391/2010

10 - Cadastro de Materiais
Nome Tipo Valor

Mesa de Tenis (01 unidade) Permanente R$ 439,00
DVD Player (01 unidade) Permanente R$ 200,00
TV 29" Tela Plana Slim (01 unidade) Permanente R$ 803,00
Tamame (42Mt²) Permanente R$ 1.260,00
Câmara Digital 10MP - Zoom Optico (01
unidade)

Permanente R$ 399,00

Nootebook - Intel® Core2 Duo T6670
(2.20GHz, 2MB L2 Cache, 800MHz
FSB

Permanente R$ 1.899,00

Som móvel - 60 inserções nas
comuniaddes - R$ 1.500,00

Contrapartida R$ 0,00

Divulgação - folder - 5.000 unidades -
Total R$ 300,00

Contrapartida R$ 0,00

Divulgação - rádio 100 inserções - Total
R$ 1.100,00

Contrapartida R$ 0,00

Divulgação - banner 6 unidades - Total
R$ 1.080,00

Contrapartida R$ 0,00

Divulgação - outdoor 3 unidades  - Total
R$ 1.500,00

Contrapartida R$ 0,00

Total: R$ 5.000,00


