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Jovens, adultos e idosos de Mato Grosso terão mais três núcleos do Esporte e Lazer 

27/03/2008, 17:00 

 

Nesta sexta-feira (28), os municípios mato-grossenses de Sinop, Lucas do Rio Verde e Araputanga lançam o programa 

Esporte e Lazer da Cidade. A implementação do Ministério do Esporte conta com a parceria da União dos Dirigentes 

Municipais de Educação (Unide) e das três prefeituras municipais das cidades envolvidas. Foram investidos no estado 

recursos no valor de R$ 1,4 milhão. A ação governamental tem como meta suprimir as carências de acesso ao esporte 

recreativo da população de baixa renda. Voltado para a consolidação do lazer e do esporte como direito social, o 

programa atende no total cerca de 200 mil pessoas, entre crianças, jovens, adultos, idosos e portadores de deficiência. O 

estado possui atualmente 30 núcleos, um em cada município. O programa acontece em dois momentos. O primeiro, por 

meio de atividades realizadas dentro dos núcleos durante a semana. A segundo etapa acontece nos finais de semanas e 

feriados, com datas previamente definidas, com a participação de pessoas da comunidade nas ruas de lazer, onde são 

oferecidas gincanas, atividades recreativas, apresentações musicais, teatrais e danças. Para o presidente da União dos 

Dirigentes Municipais de Educação (Unide), Sirineu Moletta, o programa realiza um trabalho inédito com a 

comunidade de baixa renda no estado. "Trabalhamos com a inclusão social. Temos a missão de atender lugares que o 

poder público local não tem condições de oferecer esporte recreativo", diz. Em Mato Grosso, o programa Esporte e 

Lazer da Cidade conta com a atuação de três coordenadores gerais e de 30 professores das áreas de Educação Físicas e 

Humanas, além de 30 educadores cedidos pela prefeitura. Os materiais utilizados nas atividades desenvolvidas nos 

núcleos do Esporte e Lazer foram doados pelo Ministério do Esporte, por meio do programa Pintando a Liberdade. A 

doação de cerca de 1.800 bolas entregues ao programa contou com a distribuição de 20 de vôlei, 20 de futebol de campo 

e 20 de basquete, para cada um dos 30 núcleos. Breno Barros Ascom-Ministério do Esporte 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/39632-jovens-adultos-e-idosos-de-mato-grosso-

terao-mais-tres-nucleos-do-esporte-e-lazer  
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