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Roberto Dinamite apoia projetos sociais do Ministério do Esporte 

 25/06/ 2003, 19:19 

 

Brasília, 25/06/2003 (Ascom/ME) - O ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, recebeu nesta quarta-feira o apoio do ex-

jogador do Vasco, Roberto Dinamite, para a execução dos projetos sociais do ministério. Dinamite, atualmente é 

deputado estadual pelo PMDB do Rio, se colocou à disposição para ajudar o ministério a implementar os programas de 

inclusão social por meio do esporte. Roberto Dinamite elogiou a política do Ministério do Esporte voltada para 

beneficiar crianças e adolescentes carentes. "Acho importante um governo que se propõe a olhar mais pelo lado social", 

destacou o ex-jogador. "É fundamental que a educação e o esporte caminhem juntos. Como ex-atleta de origem 

humilde, vindo da Baixada Fluminense, estarei à disposição para ajudar nesse trabalho". O ex-jogador conversou com o 

ministro sobre o Estatuto do Torcedor. Para ele, as mudanças contidas na nova lei são importantes para o futebol 

brasileiro, uma vez que tem a finalidade de moralizar e dar mais transparência na administração dos clubes. Roberto 

Dinamite vai disputar a eleição para a presidência do Vasco, em novembro. Roberto Dinamite defendeu a seleção 

brasileira de futebol nas Copas de 1978 e 1982. Atuou no Barcelona e foi um dos maiores artilheiros da história do 

Vasco. Aída Carla  

 

 Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/42675-roberto-dinamite-apoia-projetos-sociais-

do-ministerio-do-esporte 
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Esporte e Lazer da Cidade amplia e qualifica o esporte no Brasil 

  27/06/ 2003, 14:46 

 

Brasília, 27/06/2003 (Ascom/ME) - Esporte e Lazer da Cidade. Este é o programa que o Ministério do Esporte está 

preparando para lançar em todo o País. O novo programa está sendo elaborado pela Secretaria Nacional de 

Desenvolvimento do Esporte e do Lazer. O Programa, que faz parte do Plano Plurianual do Governo Federal, visa 

descentralizar a política esportiva brasileira incorporando o princípio da inclusão social, estabelecer mecanismos de 

controle social, por meio de conselhos municipais e a realização de ações dos governos federal, estadual e municipal. 

Busca também estabelecer mecanismos de avaliação institucional e de ações e projetos ligados ao setor de esporte e 

lazer, além de desenvolver uma política que não se restrinja ao esporte de lazer recreativo. Segundo o secretário do 

Esporte e do Lazer, Lino Castellani Filho, o ministério vai lançar um projeto piloto do Programa, de agosto a dezembro 

deste ano, em cinco municípios das cinco regiões brasileiras. "A finalidade central desse projeto piloto é a de darmos 

início ao programa, com a possibilidade de analisarmos concretamente a sua execução, aprendermos com essa execução 

e corrigirmos os rumos do programa se necessário, para que gradativamente possamos atingir toda a dimensão 

brasileira". O programa Esporte e Lazer da Cidade vai atender a todas as faixas etárias visando ampliar e qualificar o 

acesso ao esporte. A partir de 2004 o programa será implantado em todo o País. Ações do Programa Os municípios 

interessados em participar do Esporte e Lazer da Cidade devem seguir algumas normas, entre as quais: implantar 

conselhos municipais de esporte e lazer; promover a descentralização da política esportiva e de lazer, modernizar os 

equipamentos públicos para a prática esportiva, conceder bolsas para agentes sociais e promover eventos de esporte e 

lazer. A implantação do programa nas regiões Sul e Sudeste devem abranger cidades com população de até 350 mil 

habitantes. Já nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, o número deve ser de até 150 mil habitantes. Cristina 

Pedrosa. 

 

 Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/42671-esporte-e-lazer-da-cidade-amplia-e-

qualifica-o-esporte-no-brasil  
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