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Indicadores:

• IDH: 0,815 PNUD 2000 (3° do Estado do RJ)

• PIB: R$ 7.051.218,00 IBGE 2005 (3º do Estado do RJ)

• Renda per capita: R$ 27.577,00 IBGE 2005

• Orçamento anual: R$ 650 milhões



Educação:

A rede de ensino pública e privada da cidade é uma das mais 

abrangentes do Sul do Estado. Atende na Educação Básica, 

Profissional e na de Jovens e Adultos cerca de 78 mil 

estudantes, dos quais 38 mil estão matriculados na rede 

municipal de ensino.

+ +



Saúde:

Possui uma das redes de saúde mais completas e 
diversificadas do interior do estado do Rio de Janeiro.

+



MISSÃO:

Garantir e ampliar mecanismos de acesso e manutenção do 
cidadão nas atividades de esporte e lazer, respeitando as 
características e necessidades dos diferentes grupos sociais.

VISÃO:

Secretaria Municipal  
de Esporte e Lazer

Possibilitar a prática de atividades de esporte e lazer, 

buscando a melhoria da qualidade de vida do cidadão .



Filosofia do Desenvolvimento Esportivo 
de Volta Redonda em Consonância com 

o Ministério do Esporte: 

•Tornou-se fenômeno sócio-cultural relevante 
colaborando para a melhoria da qualidade de vida da 
população.

•Democratizou o acesso ao esporte e ao lazer.

•Potencializou o desenvolvimento do esporte  para 
crianças, adolescentes , jovens, pessoas com deficiência,  
adultos e idosos contribuindo com  a formação do 
cidadão.

•Articulou e implementou Políticas Intersetoriais que 
possibilitaram a promoção da saúde.

• Otimizou ações  em parceria com a comunidade.

• Gerou  empregos e serviços diretos e indiretos.



Instalações PMVR:

Ginásios Poliesportivos - 10

Quadras Poliesportivas- 180

Campos de Futebol  Society e Grama Sintética - 46

Academias ao Ar Livre - 35



Ginásio do Skate

Arena de Hipismo

Mini-Estádio 

Arena Esportiva

Complexo Esportivo

Kartódromo Internacional

Parque Aquático  Municipal



Saúde+Esporte+Educação 

• Essa combinação  torna o Estádio da Cidadania inovador, pela qualidade 
de suas instalações, organização e otimização, beneficiando diariamente 
milhares de pessoas. 

Estádio da Cidadania  

Legado 

+
+

+
+



Programas Sistemáticos:

PST - 9.000 alunos

• Viva a Melhor Idade: 12.000 alunos 

• Viva a Vida - 3.200 alunos

• Piloto Cidadão - 600 alunos 

• Natação e Hidroginástica - 5.480 alunos

• Lazer /Parque Aquático - 85.000 usuários



PST - Volta Redonda em Números:

Núcleos - 90

Monitores - 135

Coordenadores de Núcleo - 90

Coordenador Geral - 1

Coordenador Pedagógico - 1

Coordenadores de Setor - 4

Equipamentos Públicos - 32

9.000 crianças, adolescentes e jovens do município.



Aspectos a aperfeiçoar:

• Processo de Renovação;

• Qualidade do material esportivo;

• Dificuldade no manuseio do SICONV ( Elaboração da Proposta e Prestação de Conta).

+
+

+
+



Avanços:

•Empregabilidade;

•Capacitação dos Profissionais envolvidos;

•Orientação contínua dos Colaboradores 

junto aos profissionais do PST, 

potencializando o desenvolvimento e 

qualidade do Projeto;

•Qualidade do material didático norteando as 

ações dos profissionais;

•Recreio nas Férias;

•IDE.



Índice de Desenvolvimento do Esporte  (IDE) 
do Estado do Rio de Janeiro:

Instituto Muda Mundo/IMM / Suderj

•Teve como base a reaplicação em dezembro de 2009 do instrumento de

coleta desenvolvido pelo IBGE na Pesquisa Perfil dos Municípios

Brasileiros - Esporte 2003.

•Selecionadas oito dimensões a partir das informações levantadas em 88

dos 92 Municípios Fluminenses.

+
+

+
+



Oito Dimensões do IDE:

• Recursos Humanos

• Articulação Institucional

• Legislação

• Despesas Públicas

• Convênios e Parcerias

• Programas

• Eventos e Instalações e 
Equipamentos Esportivos

Resultado final do IDE:

Destaca-se o Município de Volta Redonda 

com o maior IDE aferido.



rosevilela@portalvr.com

smel@epdvr.com.br 


