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Ministro do Esporte anuncia implantação de núcleos do PELC em Valença-RJ 

 

Publicado em Sexta, 02 Junho 2017 

 

 

 

O ministro do Esporte, Leonardo Picciani, e o secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão 

Social (Snelis), Leandro Fróes, participam neste sábado (03.06), em Valença-RJ, da solenidade para anunciar 

implantação de seis núcleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC). O objetivo é atender 2,4 mil pessoas. Na 

cerimônia será anunciado também o repasse de R$ 1,5 milhão para a construção da Vila de Esporte do município. 

O PELC busca proporcionar a prática de atividades físicas, culturais e de lazer envolvendo todas as faixas 

etárias e pessoas com deficiência. As atividades envolvem caminhada, alongamento, ginástica, tai chi chuan, karatê, 

futebol, vôlei, basquete, handebol, futsal, hip hop, capoeira, dama, sala de leitura, artesanato, filmes, xadrez e dança de 

salão. Também está prevista a realização de festivais culturais, colônia de férias e gincanas. 

Durante a execução do programa – parceria do Ministério do Esporte com a Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) – serão realizados quatro módulos de formação in loco para a capacitação dos recursos humanos. 

Lançamento da ordem de início para a implantação de seis núcleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade - PELC no 

município de Valença, no Rio de Janeiro. 
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Local: Centro de Referência da 3º Idade – Valença – RJ 

Dia: Sábado, 3 de junho de 2017 

Horário: 10h 

Assessor de Comunicação: Rafael Brais (61) 98116-7440 

 

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/57536-ministro-do-esporte-

anuncia-implantacao-de-nucleos-do-pelc-em-valenca-rj 
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Município de Valença-RJ recebe núcleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade 

 

Publicado em Sábado, 03 Junho 2017 

 

 

O ministro do Esporte, Leonardo Picciani, participou neste sábado (03.06), em Valença (RJ), da cerimônia de 

implantação de núcleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) no município. Os seis núcleos e os cinco 

subnúcleos, que funcionarão a partir da próxima segunda-feira (05.06) e beneficiarão 2.400 pessoas, receberam nomes 

de ex-atletas e incentivadores do esporte na cidade. Durante a solenidade, todos os homenageados ou seus familiares 

receberam certificados pelos serviços prestados ao esporte valenciano. "Esse programa se trata de uma grande 

benfeitoria para todos os jovens e para todo o município de Valença”, disse o prefeito da cidade. 

“O PELC é um programa extraordinário. Atende a mais de 300 mil pessoas em todo o Brasil. Fico muito feliz 

quando podemos, também, dar início a novos projetos de inclusão social. Além do Pelc, estamos dando autorização para 

vários projetos, como a Vila do Esporte, que é um projeto com ginásio coberto, academia ao ar livre, pista de atletismo 

e campo de futebol soçaite. Liberamos, também, recursos para reforma de quadra poliesportiva do bairro Passagem”, 

afirmou o ministro Picciani. 

 

O ministro Leonardo Picciani (C) recebeu placa da prefeitura em homenagem ao que tem feito pela cidade de Valença. 

Foto: Rafael Brais/ME. 

 

Participaram do evento o secretário Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, Leandro Froes; a 

chefe de gabinete do Ministério do Esporte, Raquel Nogueira; o prefeito de Valença, Luiz Fernando Furtado da Graça; 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/


 

 
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS  

PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA  
CIDADE (PELC)  E VIDA SAUDÁVEL 

Acesse o nosso Repositório Digital: http://www.repositorioceme.ufrgs.br    

o vice-prefeito, Hélio Suzano; o secretário municipal de Esporte e Lazer, Rômulo Milagres; o presidente da Câmara 

Municipal, Saulo Corrêa; gerente de projetos da prefeitura, Marco Toledo. 

O Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC), desenvolvido por intermédio da Secretaria Nacional de 

Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (Snelis), busca, desde 2003, proporcionar a prática de atividades físicas, 

culturais e de lazer para todas as faixas etárias, incluindo portadores de deficiência, e estimula a convivência social. O 

programa é uma importante ferramenta para que o esporte e o lazer sejam tratados como políticas e direitos de todos. 

 

Foto: Rafael Brais/ME 

 

Rafael Brais - 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/57538-municipio-de-valenca-rj-

recebe-nucleos-do-programa-esporte-e-lazer-da-cidade 
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