CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS
PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA
CIDADE (PELC) E VIDA SAUDÁVEL

CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS NO SITE DO MINISTÉRIO DO ESPORTE
SOBRE O PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA
CIDADE (PELC) E VIDA SAUDÁVEL – Novembro de 2008

Organização: Centro de Memória do Esporte – CEME/UFRGS

Acesse o nosso Repositório Digital: 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

Lula começa a inaugurar programas esportivos parceiros do Pronasci
05/11/2008, 17:00

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva começa a inaugurar em novembro em várias cidades do Brasil o "Território da
Paz". Trata-se de regiões que abrigam os projetos desenvolvidos pelo Programa Nacional de Segurança Pública com
Cidadania (Pronasci), do Ministério da Justiça e que envolvem a parceria de programas sociais realizados pelas pastas
ministeriais, entre elas, o Ministério do Esporte. Com o propósito implantar e desenvolver ações preventivas por ser este
o melhor caminho a percorrer no combate a criminalidade, o Ministério do Esporte e o Ministério da Justiça iniciaram
uma série de visitas municipais. Durante estas visitações, especificamente nos endereços sugeridos pelo Ministério da
Justiça para implantação do Pronasci, estão sendo realizadas diversas reuniões com o objetivo de reforçar junto as
comunidades e entidades conveniadas a importância da parceria que envolve o Pronasci e quatro programas sociais
esportivos do governo federal. Os programas esportivos parceiros do Pronasci receberam, em 2008, recursos do
Pronasci no valor de R$ 32.740,788,44. A distribuição de recursos aos programas contemplados ficou da seguinte
forma: Praça da Juventude (R$ 6 milhões), Esporte e Lazer da Cidade-Pelc (R$ 17.470.788,44), Pintando a Liberdade
(R$ 5 milhões) e Pintando a Cidadania (R$ 4 milhões). A proposta, segundo o secretário Executivo do Ministério do
Esporte, Wadson Ribeiro é colaborar, de forma concreta com a essa iniciativa inédita de combate a violência junto aos
jovens de comunidades carentes. A agenta de inauguração do Território da Paz, pelo predidente Lula começa dia 28
deste mês, precisamente em Itapuã, cidade do Distrito Federal. Depois, será a vez de o presidente visitar o bairro Santo
Amaro, em Recife (PE), dia 02 de dezembro e, em seguida, no dia 03, a cidade do Rio de Janeiro. Seguindo a agenda de
inaugurações de Lula a equipe técnica da secretaria Executiva do Ministério do Esporte visitou a capital pernambucana
no último dia 24 de outubro e depois em Porto Alegre (RS). Representantes do estado e do município receberam Luiza
Rangel (Ministério do Esporte), José Bertotti, secretário de Assistência Social do Recife, os representantes do
Ministério da Justiça, Reinaldo Gomes e Celso Toscano, além de Marcílio Brandão, coordenador regional do Nordeste
Pronasci, de Maria Amparo representante estadual do Pronasci/PE e Karla Vieira representante municipal do Pronasci Recife Praça da Juventude Trata-se uma nova concepção construção de infra-estrutura esportiva completa promovida
pelo Ministério do Esporte. O empreendimento conta com ginásio coberto com quadra poliesportiva, teatro arena, salas
de multiuso, pista de skate, campo de futebol society, pista de saltos, pista de caminhada área de alongamento,
vestiários, banheiros, entre outros. Composta por quadra poliesportiva, arena, vestiário, pista de skate). A proposta é
transformar o espaço em um pólo de produção esportiva e cultural, funcionando como um centro de convivência. A
parceria com o Pronasci assegura a construção de quatro unidades esportivas em Belém (PA), Recife (PE), Rio de
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Janeiro (RJ) e Porto Alegre (RS), Confecção de material esportivo O Pintando a Liberdade é um programa de
ressocialização de presos por meio da produção de material esportivo. Além de ocupar o tempo ocioso dentro das
fábricas implantadas nas penitenciarias estaduais e federais, eles aprendem a uma profissão, recebem por produção e
têm, a cada três dias trabalhados, um dia abatido na pena. A parceria com o Pronasci vai asseguar a implementação do
Pintando a Cidadania nas fábricas em presídios estaduais no Acre, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
Desenvolvendo a mesma linha de produção, que envolve a confecção de redes e bolas de seis modalidades, uniformes,
bonés, bandeiras, sacolas entre outros, também acontece o Pintando a Cidadania. O programa tem o diferencial de gerar
emprego e renda para moradores de comunidades carentes. A parceria com o Pronasci vai assegurar a implementação
de quatro fábricas do programa em Águas Lindas (GO), Belo Horizonte (MG), Recife(PB) e Rio de Janeiro
(RJ). Programa Esporte e Lazer da Cidade Além de proporcionar acesso a atividades físicas, jogos e brincadeiras,
que envolvam todas as faixas etárias e pessoas com deficiência, estimula a convivência social, a formação de gestores e
lideranças comunitárias. O PELC 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. A parceria com o Pronasci permitirá a implantação
de 248 núcleos nos estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo,Goiás, Maranhão Minas
Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.Programação das próximas
visitas Rio de Janeiro (RJ) - 06 e 07 de novembro Rio Branco (AC) - 11 e 12 de novembro Belém (PA) - 12 e 13 de
novembro Salvador (BA) - 14 e 15 de novembro Belo Horizonte (MG) - 20 de novembro São Paulo (SP) - 21 de
novembro Carla Belizária Foto: Bianca Persici Ascom - Ministério do Esporte
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Com foco voltado ao turismo e a mobilização comunitária PELC realiza Encontro
Regional Sul
21/11/2008, 19:00

"Esporte, Lazer, Turismo e Mobilização Comunitária" é tema da Reunião Regional Sul do Programa Esporte e Lazer da
Cidade (PELC), que acontece até sábado (22), em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre (RS). A
abertura, na noite de quinta-feira (20), na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) contou com a presença da
secretária Nacional de Desenvolvimento Esporte e do Lazer, Rejane Penna. A secretária antecipou aos 300 profissionais
presentes que o grande desafio da 3ª Conferência Nacional do Esporte que tem realização programada para o próximo
ano, na capital federal, é aprofundar a questão do esporte e do lazer . "Somos protagonistas dessa discussão que vai
garantir um futuro melhor às pessoas em comunidade por meio de atividades prazerosas", conclamou Rejane Penna. O
evento reuniu a comunidade acadêmica, pesquisadores na área de Ciências do Esporte e do Lazer, entidades de controle
social, além de coordenadores gerais e de núcleos e de formadores e gestores do PELC desenvolvido na Região Sul do
Brasil. Entre as autoridades presentes estiveram o reitor da Unisinos, padre Marcelo Fernandes de Aquino, do
coordenador de Relações Institucionais do Ministério da Justiça, Celso Toscano Paz, da coordenadora regional do
PELC, Suzana Wolf, e do prefeito de São Leopoldo, Ari José Vanasi, e demais prefeitos da região Antes de iniciar a
Conferência ministrada pelos professores doutores Maruska Martini (PUC/RS) e Nelson Carvalho Marcelino
(Unisinos/RS), houve espaço para as apresentações culturais. O Hino Nacional em vídeo mostrou diversas
interpretações por meio de ritmos musicais variados como samba, rock, forró, música clássica além do folclore do
bumba-meu boi, do boi-bumbá, demonstrando, inclusive, a fundamentação do programa com a integração de raças e
tradições. Depois foi a vez da apresentação do vídeo institucional do PELC. A filmagem abordou o desenvolvimento e
o sucesso do programa nas diversas regiões do Brasil. Houve, ainda, show de música clássica com o Quinteto de Cordas
da Unisinos. Iniciados os trabalhos, Rejane Penna apresentou o PELC como um programa pedagógico relevante.
Segundo ela, apesar de previsto na Constituição Federal o esporte não é um dever de Estado. "Demanda da militância
da sociedade e de conceitos de paradigmas políticos. Essas mudanças podem ser conquistadas na Conferência do
Esporte e serem transformadas em política pública", orientou. Rejane Penna abordou também necessidade da integração
de programas sociais desenvolvidos pelos demais ministérios. "Para trabalhar a intersetorialidade - tema da última
Conferência Nacional do Esporte - temos que ter a consciência e o compromisso de se buscar a importância dessas
ações. O PELC, por exemplo, mantém parcerias com o Programa Nacional de Segurança Pública
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com Cidadania (Pronasci), do Ministério da Justiça, com o Mais Educação, do MEC, entre outros. São ações que só
vêm reforçar ainda mais a qualidade de vida junto as pessoas com o tempo livre", disse. Solidário a causa, o reitor José
Aquino declarou-se satisfeito com os avanços do PELC. "Uma frase do vídeo que mexe comigo é a que diz que temos
que aprender a ser felizes. Se nós lutamos por um Estado democrático que garante saúde, segurança e educação por
meio do esporte é porque buscamos uma sociedade que garante felicidade a todos os cidadãos", apoiou. Celso Toscano
Paz, por sua vez, explicou a convergência dos programas sociais realizados pelo governo federal. "O Pronasci destinou
R$ 17 milhões para que o PELC reforce suas ações em 84 municípios brasileiros. A ação destinada aos jovens em área
de risco tem como meta o combate a criminalidade e a violência por meio de ações de ressocialização". Carla Belizária
Ascom - Ministério do Esporte
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