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Ministério do Esporte e UFMG lançam livro sobre experiências do Programa 
Esporte e Lazer da Cidade 

 

Terça, 09 Agosto 2016 14:48 

 

 

 

Será lançado nesta quarta-feira, (10.08), às 17h, na 

Casa Brasil, no Rio de Janeiro, o livro bilíngüe (português 

e espanhol) sobre conhecimentos e experiências referentes 

ao Sistema de Formação dos Agentes Sociais de Esporte e 

Lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC), 

criado e desenvolvido pelo Ministério do Esport, através da 

Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão 

Social (SNELIS). 

  Este sistema é considerado uma ferramenta 

pedagógica para o desenvolvimento de políticas locais que tratem o esporte e o lazer como direitos sociais e, desde 

2010, conta com a parceria da Univers idade Federal de Minas Gerais (UFMG).  

  A obra, organizada por Ana Elenara da Silva Pintos e Hélder Ferreira Isayama, está dividida em três seções: 1) 

a história da formação no PELC; 2) os pressupostos teórico-metodológicos da formação no programa e 3) relatos de 

experiências de formação nesse contexto. 

 

 Serviço:Lançamento do Livro Bilíngüe sobre Formação de Agentes Sociais no Âmbito das Políticas Púbicas de 

Esporte e Lazer – AExperiência do PELC 

Data: 10.08 (quarta-feira)  

Horário: 17h às 20h  

Local: Casa Brasil – Foyer da Casa Touring - Praça Mauá, Centro, RJ 

Imprensa: Somente veículos credenciados no RMC 

  

 

Informações com Cristina Pedrosa (61) 993818399 
Ascom - Ministério do Esporte 
Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook  

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/56499-lancamento-de-livro-sobre-o-

pelc 

 

 

https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/56499-lancamento-de-livro-sobre-o-pelc
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/56499-lancamento-de-livro-sobre-o-pelc
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Aviso de Pauta - Ministério do Esporte promove atividades nas areias de 
Copacabana 

 

Quarta, 24 Agosto 2016 17:57 

 

 

Nesta quinta e sexta-feira (dias 25 e 26.08), o Ministério do Esporte através da Secretaria Nacional de Esporte, 

Lazer, Educação e Inclusão Social (SNELIS) realiza uma série de atividades na Arena Esporte Lazer montada na Praia 

de Copacabana, próximo ao posto 3, no Rio de Janeiro. 

  As atividades do primeiro dia começam a partir das 9h com apresentações socioculturais indígenas, e um mini -

torneio de Jiu-jitsu à tarde. Segue ainda na sexta-feira (26.08), com a participação de crianças da capital fluminense 

integram o Programa Segundo Tempo, além de jogos de beach soccer com craques da modalidade. 

  A atração principal da sexta-feira é uma partida de confraternização entre as equipes amigos do Jr Negão e 

amigos do Jorginho. Estrelas do beach soccer como: Junior,  Claudio Adão, Jorginho, Robert inho, Júnior Negão, 

Juninho e os atuais campeões do Mundialito, Mauricinho, Catarino, Lucão, Boquinha, Fanta, Bueno, Daniel, Digo e 

Sidney estão confirmados. 

  O objetivo da programação é divulgar os principais projetos executados pela SNELIS, como os tradicionais 

Jogos Indígenas, evento que busca a integração dos povos indígenas e suas práticas culturais com a sociedade.  Também 

na quinta-feira, às 12h, será apresentada a proposta de Portaria de Institucionalização da Comissão Nacional de Política 

de Esporte e Lazer Indígena, na Arena Esporte e Lazer.  

  Nos dois dias de evento o público presente poderá conhecer mais de perto e ver em ação alguns dos programas 

do Ministério do Esporte como o Segundo Tempo; Luta pela Cidadania; Programa Esporte e Lazer da Cidade e Vida 

Saudável. 

 Serviço: Arena Esporte e Lazer da SNELIS 

Quando: 25.08 (quinta-feira) 

Horário: Das 9h às 18h  

Local: Posto 3, Copacabana 

  

Programação (25.08)  

9h –Apresentação de Ritual Bakairi e Tadaimpândyly – (Povo Bakairi doe Mato Grosso- MT); 

10h – Apresentação de Ritual Sagrado e Corrida de “Tora” (Povo Gavião/PA);  

10h30min – Corrida com Maraká (Povo Pataxó/BA);  
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11h - Arremesso de Lança, Arco e Flecha (Povo Pataxó/BA); 

11h30min - Cabo de Guerra (povos presentes); 

12h – Proposta de Portaria de Institucionalização da CNPELI – Comissão Nacional de Política de esporte e Lazer 

Indígena 

15h – Montagem de tatame de Jiu-jitsu 

15h30 – Torneio de Jiu-Jitsu – A modalidade deverá fazer parte das atividades do Programa Segundo Tempo e Luta 

pela Cidadania do Ministério do Esporte em breve e o ministro do Esporte, Leonardo Piccian i, vem se mobilizando 

junto a instituições e ao próprio Comitê Olímpico Internacional para que a modalidade seja integrada ao programa 

olímpico. 

  

Programação (26.08)  

9h - Início de jogos com as equipes do Projeto Geração, com crianças de programas que integra o Programa Segundo 

Tempo da capital fluminense. 

14h - Final das partidas do Projeto Geração  

14h10min - Projeto Segundo Tempo 

15h - Final da apresentação do Projeto Segundo Tempo 

15h05min - Beach soccer feminino ( IAF X Flamengo) 

16h - Encontro de Gerações: amigos do Jr Negrão X Amigos do Jorginho 

  

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

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas -noticias/209-ultimas-noticias/56600-aviso-de-pauta-ministerio-

do-esporte-promove-atividades-nas-areias-de-copacabana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/56600-aviso-de-pauta-ministerio-do-esporte-promove-atividades-nas-areias-de-copacabana
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/56600-aviso-de-pauta-ministerio-do-esporte-promove-atividades-nas-areias-de-copacabana
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Ministério do Esporte promove atividades nas areias de Copacabana 

 

Quinta, 25 Agosto 2016 18:16 

 

 

 
  

O Ministério do Esporte por meio da Secretaria Nacional de Esporte, Lazer, Educação e Inclusão Social 

(SNELIS) realiza nesta sexta-feira (26.08) mais uma série de at ividades na Arena Esporte Lazer montada na Praia de 

Copacabana, próximo ao Posto 3, no Rio de Janeiro. 

  O evento que começa a partir das 9h, com atividades entre crianças que participam do Programa Segundo 

Tempo na capital fluminense. Também faz parte da programação partidas de beach soccer, com equipes femininas e 

masculinas, que contarão com a presença de alguns dos craques da modalidade.  

  No jogo principal que acontece à tarde, um confronto entre as equipes amigos do Jr Negão e amigos do 

Jorginho promete atrair o público. Estrelas do beach soccer como: Júnior, Claudio Adão, Jorginho, Robertinho, Júnior 

Negão, Juninho e os atuais campeões do Mundialito, Mauricinho, Catarino, Lucão, Boquinha, Fanta, Bueno, Daniel, 

Digo e Sidney estão confirmados. 

  O objetivo da programação é divulgar os principais projetos executados pela SNELIS, como os tradicionais 

Jogos Indígenas, Programa Segundo Tempo; Luta pela Cidadania; Programa Esporte e Lazer da Cidade e Vida 

Saudável. 

Serviço: Arena Es porte e Lazer da SNELIS  
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Quando: 26.08 (sexta-feira)  

Horário: Das 9h às 18h  

Local: Posto 3, Copacabana 

 

Programação: 

9h - Início de jogos com as equipes do Projeto Geração, com crianças de programas que integra o Programa Segundo 

Tempo da capital fluminense. 

14h - Final das partidas do Projeto Geração  

14h10min - Projeto Segundo Tempo 

15h - Final da apresentação do Projeto Segundo Tempo 

15h05min - Beach soccer feminino ( IAF X Flamengo) 

16h - Encontro de Gerações: amigos do Jr Negrão X Amigos do Jorginho 

  

Ascom - Ministério do Esporte 

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

Fonte:http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/56612-arena-esporte-da-
snelis-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/56612-arena-esporte-da-snelis-2
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/56612-arena-esporte-da-snelis-2
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Arena Esporte e Lazer recebe apresentações indígenas na praia de Copacabana 
 

 

Quinta, 25 Agosto 2016 20:07 

 

 
Montada na Praia de Copacabana, a Arena Esporte e Lazer do Ministério do Esporte recebeu nesta quinta -feira 

(25.08) várias apresentações esportivas e culturais indígenas. O espaço é promovido pela Secretaria Nacional de 

Esporte, Lazer, Educação e Inclusão Social (SNELIS) que busca divulgar os principais projetos da secretaria, entre eles, 

os tradicionais Jogos Indígenas e os programas Segundo Tempo; Luta pela Cidadania; Programa Esporte e Lazer da 

Cidade e Vida Saudável.  

Corrida de Tora foi apresentada pelos índios da etnia Gavião Parkatêjê do Pará. (Foto: Ivo Lima/ME) 

  Os povos indígenas das etnias Bakairi (MT), Gavião (PA) e Pataxó (BA) participaram de uma competição que 

divulgou diferentes modalidades esportivas e culturais.  O público teve a oportunidade de conhecer de perto o 

arremesso de lança, arco e flecha, corrida de tora e corrida com maraká, entre outras. 

  “Esse evento é importante para que a sociedade conheça a diversidade cultural do nosso país. Existem muitas 

modalidades esportivas no Brasil que podem promover a inclusão social dos indígenas e ressaltar as tradições dos 

povos”, disse o presidente da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Artur Nobre Mendes.  
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O secretário da SNELIS, Leandro Cruz (ao centro), disse que a ação tem o objetivo de fortalecer e divulgar a identidade cultural dos 

povos indígenas. (Foto:Ivo Lima/ME) 

 

 

  Com as arquibancadas lotadas de crianças e adolescentes, os indígenas da etnia Pataxó iniciaram as  

apresentações com a tradicional corrida com “Maraká”. A modalidade é semelhante às corridas de revezamento do 

atletismo.  

  No esporte indígena, os atletas trocam o bastão pelo instrumento musical. O coordenador técnico dos Jogos 

Indígenas Pataxó, Karkaju Pataxó, comemorou a chance de divulgar o esporte para outros públicos. “Essa é uma 

oportunidade que o Ministério do Esporte está dando para a gente ganhar visibilid ade. Isso aumenta a autoestima dos 

jovens, nos ajuda a manter a nossa identidade cultural. Hoje, já é muito comum nas aldeias à utilização dos adornos, o 

pessoal começa a usar as pinturas com mais frequência, a própria língua com mais frequência. Então, a gente está 

tentando fazer com que isso cresça”. 

Crianças que participaram das atividades aprenderam a corrida com Maraká. (Foto:Ivo Lima/ME) 

http://www.esporte.gov.br/images/noticias/Snelis/Secretrio_Leandro_Fres_confraterniza_com_indigenas-Ivo_Lima.jpg
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  O secretário Nacional de Esporte, Lazer, Educação e Inclusão Social do Ministério do Esporte (SNELIS), 

Leandro Cruz, d isse que: “a ação tem o objetivo de fo rtalecer e divulgar a identidade cultural dos povos indígenas“. 

  O líder JakuriPepKrakete, da etnia Gavião Parkatêjê, comandou a apresentação da corrida de “Tora”, onde os 

atletas percorrem uma distância de 200 metros com uma “tora” de madeira nas costas. PepKrakete ressaltou que os 

esportes também são importantes para o desenvolvimento de habilidades tradicionais dos povos indígenas. “A gente 

ensina os jovens a como “correr a tora”, como passá-la para o seu companheiro. Eles aprendem a fazer o arco e a flecha, 

aprendem a “jogar a flecha”, a caçar, pescar e todas as outras atividades do nosso povo”, afirmou.  

  A atleta indígena Ednalva Palamido Rondon, da etnia Bakairi que participou das disputas de arco e flecha 

comemorou a participação no evento. “Foi uma experiência única, o ambiente era muito legal. Os jogos são uma 

oportunidade para o esporte indígena mostrar seu valor, sua cultura”, concluiu a atleta, de 18 anos.   

 Jiu-jitsu  

  Durante a tarde, após as apresentações dos povos indígenas, a Arena Esporte e Lazer recebeu um mini torneio  

de jiu-jitsu, com atletas de diversas academias do Rio de Janeiro. O evento, que foi vencido pelo atleta Breno 

Bittencourt, faz parte do movimento que busca fazer da modalidade um esporte olímpico, e contou com a presença de 

Robson Gracie, presidente da Federação de jiu-jitsu e um dos pioneiros e principais responsáveis pelo desenvolvimento 

do estilo da arte marcial no Brasil.   

Modalidade de jiu -jitsu busca apoio para se tornar esporte olímpico.(Foto: Ivo Lima/ME)  

  

Durante as lutas, o secretário da SNELIS, Leandro Cruz, falou sobre a possibilidade do esporte se tornar 

olímpico. “O jiu-jitsu tem raízes japonesas mas, adaptado, é também genuinamente brasileiro. Então, a divulgação, a 

democratização do acesso, do conhecimento, do que é o esporte são fundamentais para que possamos fazer a defesa 
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dessa arte marcial que é uma arte brasileira. Ter a modalidade como esporte olímpico seria uma grande oportunid ade 

esportiva para a o Brasil”.  

  O jiu-jitsu é uma das modalidades contempladas no Programa Bolsa Atleta, do Governo Federal, desde a sua 

implantação, em 2005. O objetivo do programa é permit ir que os atletas possam se dedicar exclusivamente aos 

treinamentos e possam competir em alto nível.  

Nesta sexta-feira (26.08), a programação na Arena Esporte e Lazer em Copacabana segue com apresentações 

de crianças que integram o Programa Segundo Tempo no Rio de Janeiro, e  ainda partidas de beach soccer a partir das 

9h. 

 

  

João Paulo Machado 

Ascom - Ministério do Esporte 

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

 

Fonte:http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/56613-esportes-indigenas-
sao-atracao-na-arena-esporte-e-lazer-do-ministerio-do-esporte-em-copacabana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/56613-esportes-indigenas-sao-atracao-na-arena-esporte-e-lazer-do-ministerio-do-esporte-em-copacabana
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/56613-esportes-indigenas-sao-atracao-na-arena-esporte-e-lazer-do-ministerio-do-esporte-em-copacabana
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Beach soccer é atração em Copacabana nesta sexta 

 

Sexta, 26 Agosto 2016 19:48 

O beach soccer (futebol de areia) movimentou as areias da praia de Copacabana durante toda a manhã e tarde, 

desta sexta-feira (26.8). Crianças, adolescentes e atletas consagrados participaram de uma série de eventos para 

promover a modalidade na Arena Esporte Lazer, montada pelo Ministério do Esporte ao lado do Posto 3. 

Crianças do Programa Segundo Tempo praticam Beach Soccer nas areias da Arena de Esporte e Lazer, em Copacabana. Foto: Ivo 

Lima/ME 
 

A programação, que começou com um torneio entre crianças de comunidades carentes do Rio de Janeiro, 

seguiu durante a tarde com alunos do Programa Segundo Tempo, do Governo Federal. O dia foi encerrado com uma 

partida amistosa entre Amigos do Júnior Negão e Amigos do Jorginho, duas estrelas da modalidade no Brasil.  

“Eu estou me sentindo no Maracanã. Nunca joguei em um local que tivesse arquibancadas e torcedores. Estou 

muito feliz, ainda mais sabendo que nesta areia vão jogar craques como, por exemplo, o Júnior Negão”, comemorou 

Gabriel, de 13 anos, morador da comunidade do Cantagalo e atleta do Projeto Reação, que dá aulas de beach soccer 

para crianças carentes nas praias de Copacabana. 

Fundador do projeto Geração, Almir Fernandes falou sobre a iniciativa que atende mais de 800 crianças. 

“Atualmente o nosso projeto conta com 814 crianças, sendo que 75% delas são de comunidades próximas a 

Copacabana, Botafogo e toda a Zona Sul, principalmente as pacificadas. O nosso trabalho tem se fortalecido. A cada dia 
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aparecem de três a cinco alunos para entrar no projeto. A nossa alegria é ver as crianças correndo, porque a gente não 

está formando só futuros jogadores, nós estamos formando cidadãos.”. 

Além das partidas de beach soccer, as crianças do projeto comandado por Almir Fernandes tiveram a 

oportunidade de conhecer o Segundo Tempo. Mais 50 crianças beneficiadas pela iniciativa do Ministério do Esporte 

também part iciparam dos eventos na Arena Esporte Lazer.  

“O esporte é inclusivo, é transformador. Ter essa chance de reunir tantos jovens em torno da prática esportiva 

nos deixa muito feliz. Eles não estão apenas competindo, estão adquirindo conhecimento, experiência”, disse o 

coordenador do Segundo Tempo em Bom Sucesso (RJ), Sargento Paixão.  

O Programa Segundo Tempo democratiza o acesso à prática do esporte, promovendo o desenvolvimen to de 

crianças, adolescentes e jovens em áreas de vulnerabilidade social.  

Depois da programação com crianças e adolescentes, „o dia do Beach Soccer‟ na Arena Esporte Lazer ainda 

contou com a participação de diversos craques da modalidade que participaram d o amistoso entre Amigos do Júnior 

Negão e Amigos do Jorginho. “O convite para participar deste evento foi muito especial, principalmente, por conta do 

momento que o esporte brasileiro está vivendo. Os Jogos Olímpicos foram maravilhosos, mas a gente queria que o 

beach soccer estivesse lá. Nós continuaremos lutando por isso” afirmou Júnior Negão, um dos maiores nomes da 

modalidade no mundo. 

Quando a bola rolou, o time de Jorginho derrotou a equipe do amigo Júnior Negão por 3 a 2. O craque que dá 

nome à equipe vencedora e um dos maiores artilheiros da história da seleção brasileira de beach soccer vislumbra 

parcerias para desenvolver a modalidade. “A gente quer começar uma parceria com o Ministério do Esporte para 

promover o futebol de areia pelo Brasil e no Rio de Janeiro. Nós estamos carentes de campeonatos e, por isso, a gente 

quer que essa parceria faça surgir novos ídolos no nosso esporte”, ressaltou Jorginho. 

 

Arena Es porte Lazer  

A Arena Esporte Lazer, que recebeu durante esta quinta e sexta-feira (25 e 26.8) diversas atividades esportivas 

e culturais, é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Esporte, Lazer, Educação e Inclusão Social do Ministério do 

Esporte (Snelis). No local foram apresentados os principais projetos desenvolvidos pela secretaria, como os tradicionais 

Jogos Indígenas, Programa Segundo Tempo; Luta pela Cidadania; Programa Esporte e Lazer da Cidade e Vida 

Saudável. 

Com o  fim das atividades, nesta sexta, o secretário da Snelis, Leandro Cruz, comemorou os resultados do 

evento. “A diversidade é uma das características da Secretária Nacional de Esporte, Lazer, Educação e Inclusão Social 

do Ministério do Esporte. A gente teve aqui uma diversidade grande de atividades, de gênero, com o objetivo de 

divulgar esses esportes, divulgar essas culturas e, acima de tudo, promover o lazer, promover o esporte educacional e 

promover a inclusão social, o que é fundamental”, concluiu.  
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João Paulo Machado 

Ascom - Ministério do Esporte 

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

 

Fonte:http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/56621-beach-soccer-e-
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Atendidos pelo PELC e Vida Saudável participam de oficinas e visitam Casa Brasil 

no Rio de Janeiro 

Segunda, 29 Agosto 2016 08:25 

 

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

promove nos dias 29 e 30 de agosto, das 14h às 18h, uma programação de atividades físicas e recreativas voltadas a 

integrantes dos programas sociais Vida Saudável e PELC (Programa Esporte e Lazer da Cidade) de núcleos do Rio de 

Janeiro.  

  Cerca de 100 pessoas ligadas aos programas sociais (agentes sociais, coordenadores e público beneficiado) 

participarão da ação que conta com oficinas físicas, esportivas, recreativas e de lazer. O ponto de encontro para ambos 

os dias será na Casa Touring, às 14h. Após as atividades, os participantes convidados farão uma visita orientada pelos 

Armazéns 1 e 2 da Casa Brasil.  

 Informações sobre o PELC (Programa de Esporte e Lazer da Cidade)  

Criado em 2003, o Programa Esporte e Lazer da Cidade atende às necessidades de esporte recreativo e de lazer 

da população. É através da implantação e desenvolvimento de núcleos de esporte recreativo e de lazer que as atividades 

são desenvolvidas e ocorrem por meio da celebração de convênios ou termos de cooperação entre o Ministério  do 

Esporte, municíp ios, governos do Estado, Distrito Federal e Entidades Públicas Estaduais e Federais.  

  Desde sua criação, o PELC vem ampliando, qualitativa e quantitativamente, suas ações. O crescente aumento 

de recursos e de pessoas beneficiadas aponta para a ampliação e a valorização das políticas públicas de esporte e lazer 

no nível local. Neste sentido, foi criada a Capacitação Gerencial que visa promover a formação e o desenvolvimento de 

quadros para atuação no campo do esporte e do lazer, alicerçada em valores de participação popular, a partir da 

implantação e do desenvolvimento do Programa Esporte e Lazer da Cidade.  

 Informações sobre o programa VIDA SAUDÁVEL  

O Brasil vem sofrendo com as inúmeras transformações e consequências de um país em desenvolvimento. 

Com o  avanço tecnológico, passou-se a viver mais, desafiando-nos a reflet ir e promover polít icas públicas voltadas para 

qualidade de vida do cidadão idoso ― incluindo aqueles com deficiência – predominantemente a partir de 60 anos. 

Neste sentido e com o objetivo de desenvolver um a proposta de política pública e social, o Ministério do Esporte criou 

o Programa Vida Saudável. 

  Na busca por garantir o direito da pessoa idosa frente às políticas públicas de esporte e lazer, o Ministério do  

Esporte decide reconhecer o Programa Vida Saudável, que até 2013 era um dos núcleos do Programa Esporte e Lazer 

da Cidade. O Programa Vida Saudável, na sua essência, visa oportunizar a prát ica de atividades físicas, culturais e de 

lazer para o cidadão e cidadã idosos, estimulando a convivência social, a formação de gestores e lideranças 
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comunitárias, a pesquisa e a socialização do conhecimento, contribuindo para que o lazer e o esporte recreativo sejam 

tratados como polít icas públicas e direito de todos.  

  

Programação:  

29/08 – PELC 

14h – Apresentação PELC 

14h10min – Dinâmica de apresentação (15 min)  

14h30 min. – Oficinas  

* 14h30 min - Atividades Físicas  

* 14h40 min - Recreativas  

* 14h55 min Atividades Culturais   

* 15h 15 min – Lanche  

* 15h 30 min – Visita Orientada – Casa Brasil  

* Encerramento – 18h  

  

30/08 – VIDA SAUDÁVEL 

14h Apresentação do Programa Vida Saudável  

14h10min – Dinâmica de apresentação (15 min)  

14h30 min. – Oficinas  

* 14h30 min - Atividades Físicas  

* 14h50 min - Recreativas  

* 15h 15 min - Lanche  

* 15h 30 min – Visita Orientada – Casa Brasil  

* Encerramento – 18h  

  

Serviço: Oficinas dos Programas sociais do Ministério do Esporte, PELC e Vida Saudável 

Data: 29 e 30 de agosto 

Horário: das 14h às 18h  

Local: Casa Touring – Praça Mauá, centro, Rio de Janeiro – RJ 

Mais informações – Assessoria de Comunicação do Ministério do Esporte 

Valéria Barbarotto (61) 99800 1508 

 

Ascom - Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook. 
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Encontro debate qualidade de vida com lazer e esporte 

 

Quarta, 31 Agosto 2016 09:41 

 

A Casa Brasil, no Pier Mauá, foi ponto de encontro de coordenadores, agentes sociais e outros envolvidos nos 

programas sociais Vida Saudável e PELC (Programa Esporte e Lazer da Cidade) no Rio de Janeiro. As reuniões, que 

aconteceram nestas segunda e terça-feiras, incluiram ativ idades físicas e recreativas, debates sobre as ações e visita aos 

armazéns da Casa. 

 

 
 Oficina do Programa Vida Saudável foi apresentado a participantes na Casa Brasil. (Foto: Divulgação/ME) 

  
Os programas são promovidos pela Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social 

(SNELIS) do Ministério do Esporte. O PELC é intergeracional, voltado para crianças, jovens, adultos e pessoas com 

deficiência, enquanto o Vida Saudável é voltado principalmente à terceira idade. Ambos oferecem esporte, recreação e 

lazer oferecidos por equipes capacitadas pelo Governo Federal, em parceria com prefeituras, estados e universidades 

conveniadas. 

  "O momento é para nos apresentarmos e também ouvi-los. Saber como o p rograma está sendo desenvolvido, as 

expectativas, o que ainda precisa ser feito para ser qualificado. Esse contato hoje é presencial, mas geralmente é por 

telefone e email. Então ter um momento desse é legal para isso, as pessoas se conhecem", comentou a coordenadora 

geral de Estudos e Pesquisas de Esporte e Lazer da SNELIS, Ana Elenara Pintos. 

  Segundo ela, a secretaria sempre busca aproximar as políticas sociais dos eventos de grande porte. "Os agentes 

falam da cultura local, das experiências. Temos essa interação. É uma forma de dar o retorno para esse legado que é o 

direito ao esporte e ao lazer, que eles nos ajudam a concretizar", completou. 
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Secretaria busca aproximas as políticas sociais aos grandes eventos. (Foto: Divulgação/ME) 

  

Rita Villela, interlocutora em Niterói, adianta que a expectativa é beneficiar seis mil pessoas: "Estamos com 

algumas pendências contratuais , mas a procura já é muito grande. As pessoas estão muito interessadas. Vamos oferecer 

basquete, handebol, atividades em praças, áreas próximas às escolas e associações d e moradores. Também capoeira, 

cinema, teatro, várias coisas". 

  A coordenadora geral PELC em Bom Jesus do Itabapoana, Aline do Carmo, afirma que a cidade estava 

precisando de programas do tipo. "Conseguimos a aprovação em fevereiro e estamos em fase de lic itação. Vamos dar 

início ao processo seletivo após o período eleitoral. Serão 14 ativ idades como vôlei, futsal, futebol, zumba, jiu -jitsu e 

judô", detalhou. 

Participaram ainda representantes de Sapucaia, Tanguá, Japeri e São Gonçalo. O orientador pedagógic o Jedson 

Magalhães, da SNELIS, disse que os gestores e agentes buscam informações e intercâmbio. "Percebemos o interesse de 

ter qualificação no âmbito do programa", afirmou.  

  

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