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Atletas, dirigentes e parlamentares pedem prorrogação da Lei de Incentivo ao 

Esporte 

 09/06/2015, 15:53 

 

É um consenso entre a comunidade esportiva, parlamentares e o governo: a Lei de 

Incentivo ao Esporte (LIE) tem que ser prorrogada. Regulamentada em 2007, a vigência 

do mecanismo legal termina em dezembro deste ano. O instrumento, que vem 

contribuindo nos últimos anos para a democratização do esporte brasileiro, foi pauta de 

mesa redonda na Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira 

(09.06), em Brasília.   

Foto: Roberto Castro/ME 

 

O debate foi requerido pelo deputado federal João Derly (PCdoB/RS), que preside a 

Frente Parlamentar Mista do Esporte. A ideia foi mostrar para sociedade a importância da 

permanência da lei federal. O deputado Márcio Marinho (PRB/BA), que preside a 

comissão, ressaltou que existe um consenso por parte dos parlamentares sobre a 

necessidade de permanência do instrumento legal. ”Todos os parlamentares querem que 

a lei seja perene e vamos trabalhar para que isso aconteça”, frisou Márcio Marinho.   

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/51588-atletas-dirigentes-e-parlamentares-buscam-prorrogacao-da-lei-de-incentivo-ao-esporte
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/51588-atletas-dirigentes-e-parlamentares-buscam-prorrogacao-da-lei-de-incentivo-ao-esporte
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Durante o debate, o secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, 

Evandro Garla, reforçou o valor positivo do envolvimento da comunidade esportiva no 

debate, para garantir o apoio dos parlamentares na prorrogação da ferramenta que 

permite que empresas e pessoas físicas invistam parte do que pagariam de Imposto de 

Renda (IR) em projetos esportivos aprovados pelo Ministério do Esporte. 

Representante da sociedade civil na mesa, Louise Bezerra, secretária executiva da Rede 

Esporte pela Mudança Social, disse que os projetos aprovados para captação de recursos 

por meio da lei permitem chegar aonde o governo não está presente. 

“É um instrumento de imensa importância para a gente e que garante a democratização 

do esporte, por meio do acesso à prática esportiva. Vai além, pois o esporte envolve a 

saúde e a educação”. A rede conta com 61 organizações, em que a grande maioria 

trabalha com a Lei de Incentivo ao Esporte para dar acesso ao esporte a diversas faixas 

etárias. 

 

Confira como a Lei de Incentivo ajuda a transformar vidas de jovens:  

 

A gestora acrescentou que na realidade nacional as empresas privadas não destinam 

verbas de marketing para promover o esporte diretamente. “Nas empresas, se você não 

tem projeto incentivado, você recebe uma porta na cara.” 

A Lei de Incentivo ao Esporte permite que empresas possam destinar até 1% do valor que 

pagariam de IR e ainda acumular com investimentos proporcionados por outras leis de 

incentivo. O teto para pessoas físicas é de 6% do imposto devido. “A lei tem demonstrado 

ser um instrumento muito valioso na formação de atletas e construção do esporte 

nacional. Estamos na fase de expansão de projetos e é importante a permanência dela”, 

explicou o diretor do departamento da Lei de Incentivo, Fábio Castro Patrício. 

Durante os anos de vigência, o mecanismo inspirou leis iguais em estados e municípios. 

A reunião contou com a presença de ex-atletas, entre eles Rogério Sampaio, atletas da 

base do time Brasília Vôlei, entidades que promovem ações esportivas e dirigentes de 

confederações esportivas.   
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Foto: Roberto Castro/ME 

 

Breno Barros  

Ascom - Ministério do Esporte 
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Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 

  

https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte?fref=ts
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Começa em Diadema (SP) o primeiro Curso de Extensão Esporte da Escola para 

monitores 

10/06/2015, 16:22 

 

A Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (Snelis) deu início 

nesta quinta-feira (11.06), na cidade de Diadema (SP), ao primeiro curso de extensão do 

Esporte da Escola,  do Programa Mais Educação, programa do Ministério da Educação 

em parceria com o Esporte. Esta atividade era anteriormente denominada Segundo 

Tempo na Escola.  As três primeiras capacitações do ano beneficiarão 240 monitores, das 

cidades de Diadema, Taboão da Serra (SP), e Lagarto (SE). 

Desde a criação do Programa Segundo Tempo em 2003, o Ministério do Esporte tem 

trabalhado para integrar a política esportiva educacional com a política de educação, de 

forma a incentivar a prática esportiva nas escolas. “Ao entender que o caminho para a 

democratização do esporte é a escola, as duas instituições integraram suas políticas com 

o intuito de estabelecer as condições mínimas necessárias para viabilizar a oferta do 

esporte na Escola, integrada ao seu projeto pedagógico, na perspectiva da educação em 

tempo integral”, afirmou Claudia Bernardo, coordenadora do programa no Ministério do 

Esporte. 

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/51384-comeca-em-diadema-sp-primeiro-curso-de-capacitacao-do-programa-atleta-da-escola
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/51384-comeca-em-diadema-sp-primeiro-curso-de-capacitacao-do-programa-atleta-da-escola
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O crescimento exponencial do programa Segundo Tempo possibilitou o atendimento 

anual de mais de 3 milhões de beneficiados. No entanto, ao analisar o potencial público-

alvo do programa, crianças e jovens em idade escolar que não possuem acesso ao 

esporte, percebe-se o enorme desafio, visto que hoje no país, existem mais de 50 milhões 

de alunos matriculados nas escolas públicas da educação básica, segundo o censo 

escolar disponibilizado pelo INEP. 

A proposta cresceu e se materializou pela inserção do Segundo Tempo nas escolas do 

Programa Mais Educação, o qual estabeleceu o esporte e lazer como um macrocampo. E, 

sendo assim, a inserção do Esporte da Escola qualifica o desenvolvimento de ações de 

esporte e lazer em função da sua proposta pedagógica, do processo de capacitação e 

acompanhamento agregados ao programa. 

O Esporte da Escola atua no contexto dos direitos e da cidadania. É uma ação social que 

trabalha com a socialização do conhecimento, formação de hábitos, valores e atitudes. Na 

fase escolar, o programa apresenta as seguintes potencialidades: incentiva a frequência 

às aulas; melhora o desempenho escolar; aprimora o senso de responsabilidade; reduz 
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distúrbios de comportamento; estimula hábitos saudáveis e; melhora as relações 

familiares e sociais. 

Em 2013/2014, 20.388 escolas públicas optaram pela atividade “Esporte da 

Escola/Atletismo e múltiplas vivências esportivas”, ampliando a oferta do esporte 

educacional e contribuindo para que a política seja cada vez mais democratizada, 

alcançando o atendimento de cerca de 3.638.267 milhões de crianças de 2.952 

municípios em todos os estados e no Distrito Federal. 

A atuação da parceria entre os dois órgãos busca articular ações no sentido de qualificar 

a intervenção pedagógica dos professores/monitores da atividade “Esporte da 

Escola/Atletismo e múltiplas vivências esportivas. Deste modo, o Ministério do Esporte 

realiza as ações: cursos presenciais e a distância para professores e monitores; produção 

e distribuição de material didático-pedagógico e repasse de recursos financeiros para as 

escolas adquirirem material esportivo. 

 

Confira as datas dos cursos: 

 

Diadema (SP) - 11 e 12 de junho 

Lagarto (SE) - 17 e 18 de junho 

Taboão da Serra (SP) - 23 e 24 de junho 

 

Cleide Passos 

Ascom - Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 

 

  

https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte?fref=ts
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Ação de cidadania de alunos do Segundo Tempo ajuda crianças com câncer no 

Piauí 

18/06/2015, 13:51 

 

Uma ação de cidadania dos alunos do Programa Segundo Tempo, em Teresina (PI), 

ajudou a amenizar o sofrimento de 48 crianças de 0 a 18 anos em tratamento, no Lar de 

Maria, uma instituição da Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí. Eles 

entregaram na última terça-feira (16.06) 400 quilos de alimentos e roupas arrecadados 

durante a Gincana Socioesportiva do Segundão, ao Lar de Maria. A iniciativa partiu de 

130 jovens de 14 unidades de ensino da rede municipal. 

A maior arrecadadora de donativos e roupas, e ganhadora da competição, a Escola 

Municipal José Nelson de Carvalho também foi a responsável pela entrega dos 400 quilos 

de alimentos, além de visitar a casa de acolhimento Lar de Maria, entidade filantrópica 

que tem como objetivo a luta social no combate ao câncer e sobrevive apenas de 

doações. Formada por um grupo de voluntárias que trabalha para o bem estar do doente 

oncológico carente. 

Durante a visita, a turma de dez alunos e coordenadores da Secretaria Municipal de 

Esporte e Lazer (Semel) conheceu todo o espaço físico do Lar de Maria, conferindo de 

perto a dinâmica de acolhimento das voluntárias. O grupo foi guiado por Joelma Sandes, 

uma das coordenadoras da instituição. “Enfrentamos diversas dificuldades financeiras, 

então as ajudas são sempre bem-vindas”, agradeceu a voluntária. 

Para o coordenador do Programa Segundo Tempo, João Henrique Rufino, os benefícios 

são ainda maiores para os jovens estudantes, que colocam em prática mais uma lição de 

cidadania. “Essa atividade destaca algo que valorizamos bastante dentro das nossas 

ações, que é a cidadania correta. Esses jovens foram protagonistas de um exemplo do 

bem, batalharam para ajudar o próximo e ainda conheceram de perto uma realidade 

diferente da deles, o que contribui para a formação de homens e mulheres mais 

conscientes de seu papel social”, explicou o coordenador. 

Feliz pela boa ação, a estudante Carla Priscila destacou que fazer o bem sempre vale a 

pena. “Eu já conhecia o trabalho do Lar de Maria, mas essa é a primeira vez que tenho a 

oportunidade de ajudar. Ficamos bastante animados com o anúncio de que fomos 

campeões e que poderíamos entregar os alimentos, é uma sensação de dever cumprido”, 

finalizou. 

 

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/51146-acao-de-cidadania-de-alunos-do-segundo-tempo-ajuda-criancas-com-cancer-no-piaui
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/51146-acao-de-cidadania-de-alunos-do-segundo-tempo-ajuda-criancas-com-cancer-no-piaui
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Cleide Passos 

Ascom - Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 

 

  

https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte?fref=ts
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Ministério do Esporte capacita coordenadores do Programa Segundo Tempo 

29/06/2015, 17:49 

 

(Foto: Roberto Castro/ME) 

 

A Secretaria Nacional de Esporte, Lazer, Educação e Inclusão Social (Snelis) do 

Ministério do Esporte realizou em Brasília o curso gerencial destinado aos coordenadores 

gerais e pedagógicos, e interlocutores responsáveis pelo Sistema de Gestão de 

Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (Siconv) dos convênios do 

Programa Segundo Tempo. Participaram da capacitação cerca de 60 pessoas de várias 

partes do Brasil, no período de 24 a 26 de junho, de 26 convênios, responsáveis em 

conduzir as atividades do programa em municípios, estados e universidades. 

O Segundo Tempo tem por objetivo democratizar o acesso à prática e à cultura do 

esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e 

jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, 

prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social. 

 

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/51251-ministerio-do-esporte-capacita-coordenadores-do-programa-segundo-tempo
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O principal objetivo da capacitação foi orientar 

os coordenadores do programa na estruturação 

das ações para iniciar e colocar em prática o 

efetivo início das atividades esportivas nos 

núcleos esportivos que desenvolvem o 

Programa Segundo Tempo. Essa formação é 

essencial para que os parceiros conveniados 

aprimorem seu conhecimento sobre suas 

diretrizes e estruturem as ações necessárias de 

forma a desenvolver um programa com qualidade para as crianças, adolescentes e jovens 

do país. 

No primeiro dia de evento a coordenadora do PST no Ministério do Esporte, Cláudia 

Bernardo, apresentou aos coordenadores a estrutura funcional e fundamentos gerais, 

além do panorama atual do programa no país. Na sequência foram apresentadas as 

diretrizes do PST e os procedimentos necessários para iniciar as atividades. 

Também foram abordados temas como capacitação e acompanhamento pedagógico e 

administrativo do PST, sistemas de informação, visitas aos núcleos. O encontro também 

contou com a participação de um representante do Ministério do Planejamento, que falou 

sobre o Siconv, além de abordar a legislação e execução dos convênios, processo de 

compras e contratos, documentação de liquidação e pagamento, como também 

movimentação financeira e prestação de contas. Atualmente o PST conta com 160 

convênios em vigência, atendendo cerca de 300 mil beneficiados. 

 

Cleide Passos 

Ascom - Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 

 

(Foto: Roberto Castro/ME) 

https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte?fref=ts

