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Ministério do Esporte apresenta ações e programas na Marcha dos Prefeitos em 

Brasília 

Publicado em Terça, 16 de Maio de 2017 

 

Os prefeitos que participam da 20ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios têm a oportunidade de 

conhecer os programas e ações desenvolvidos pelo Ministério do Esporte. No evento, que vai até quinta-feira (18.05), 

no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília, os mais de 4 mil gestores municipais poderão tirar 

dúvidas com os técnicos da pasta, além de se aprofundarem sobre as ações que visam levar esporte, recreação, saúde e 

qualidade de vida aos brasileiros. 

 

Foto: Breno Barros/ME 

 

Construção, ampliação, reforma ou modernização de infraestrutura esportiva são obras que os municípios 

podem requerer à pasta. Na parte social e recreativa, os gestores podem buscar informações sobre os programas 

Segundo Tempo, Luta pela Cidadania, Vida Saudável e Pelc (Programa Esporte e Lazer da Cidade). Os prefeitos 

também podem se informar de ações que visam desenvolver o futebol, masculino e feminino, por meio de Núcleos de 

Futebol de Base. Por meio da secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, os gestores também 

podem requerer Torneios Regionais de Futebol Amador, masculino e feminino. O executivo federal também conta com 

políticas esportivas indígenas e a Lei de Incentivo ao Esporte. 

Neste ano, a Marcha dos Prefeitos completa 20 anos. O evento é promovido pela Confederação Nacional de 

Municípios (CNM). As reformas propostas pelo governo federal (previdenciária, trabalhista e tributária) serão debatidas 

durante o evento.   
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Breno Barros - 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/57487-ministerio-do-esporte-

apresenta-acoes-e-programas-na-macha-dos-prefeitos-em-brasilia  
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Ministério do Esporte e UFMG capacitam gestores e técnicos de programas 

de estímulo a prática esportiva 

 

Publicado em Quinta, 18 de Maio de 2017 

 

Com o objetivo de capacitar gestores e técnicos que 

atuam nos Programas Esporte e Lazer da Cidade (PELC) e 

Vida Saudável, o Ministério do Esporte e a Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) realizaram, durante os dias 

17 e 18 de maio, no hotel Grand Mercure, em Brasília, a 5ª 

edição da Capacitação Gerencial daqueles programas que 

objetiva a formação de Coordenadores (Geral e Pedagógico) 

e Interlocutores do Sistema de Gestão de Convênios e 

Contratos de Repasse do Governo Federal (Siconv). 

                                                                                        Foto: UFMG 

 

Durante os dois dias, os participantes tiveram a oportunidade de compartilhar métodos, fluxos, procedimentos 

e detalhes pedagógicos sobre a proposta de cada ação e o desenvolvimento, visando à qualificação dessas ações e como 

devem proceder junto a população e a área de atuação. Participaram 54 novas parcerias (convênios) e 170 gestores 

representantes de governos estaduais e municípios de todo país. 

Pratica esportiva 

Os programas de esporte e lazer estimulam a prática de atividades físicas, culturais e de lazer, em todas as 

faixas etárias, incluindo aquelas com deficiência. Além disso, há um aumento efetivo da convivência social, ajuda na 

formação de gestores e lideranças comunitárias, fomenta a pesquisa e a socialização do conhecimento, contribuindo 

para que o esporte e o lazer sejam tratados como políticas públicas e direito de todos. 

 

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/57496-ministerio-do-esporte-e-ufmg-

capacitam-gestores-e-tecnicos-de-programas-de-estimulo-a-pratica-esportiva 
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