MINISTÉRIO DO ESPORTE
Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer
Brasília, 24 de setembro de 2007
Assunto: "2a Reunião Nacional
Programa Esporte e Lazer da Cidade",

dos Gestores

e Agentes

do

A Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e de Lazer (SNDEL), parte
integrante do Ministério do Esporte está organizando, em parceria com o Ministério da Educação, a
REUNIÃO NACIONAL DOS GESTORES E AGENTES DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA
CIDADE, que terá como tema o "Lazer na Intersetorialidade
das Políticas Públicas".

z-

o evento acontecerá de 07 a 10 de novembro no Parlamundi (LBV), sua
presença e de sua equipe é muito importante para o sucesso dessa proposta que
tem por objetivo ampliar e aperfeiçoar as ações intersetoriais no sentido de
fortalecer as ações dos núcleos.
Nos próximos dias você estará recebendo o convite oficial, bem como uma
senha de acesso e um questionário diagnóstico que são imprescindíveis para
inscrição, via eletrônica, da entidade. Mais informações estarão em breve
disponíveis no site.
Aguardamos a inscrição de sua entidade e qualquer dúvida estamos a
disposição através do e-mail segundareuniaonacional@esporte.gov.br
ou pelo
telefone (61) 3429 - 6824 com Muriel.

Atenciosamente,

Equipe de Mobilização e Inscrição

SECRETARIA

MINISTÉRIO DO ESPORTE
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
LAZER

DE ESPORTE

E DE

Em parceria com o Ministério da Educação.
TEMA:
LAZER NA INTERSETORIALIDADE

DAS POLÍTICAS

r REUNIÃO

PÚBLICAS

NACIONAL DOS GESTORES E AGENTES
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE

DO

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 07 a 10 de novembro de 2007
LOCAL DO EVENTO: Parlamundi (LBV) - Brasília/DF

VEJA AS ORIENTACÕE:S PARA O EVENTO
Da participação

do Evento:

1) As categorias principais de participação, são: Gestores (Prefeitos, Secretários, Diretores,
Coordenadores de Setor de Esporte e Lazer e/ou áreas afins dos Estados e Municípios
conveniados), Coordenadores (Gerais e de Núcleos) e Convidados (Palestrantes,
Oficineiros, Formadores, Outros);
2) A inscrição dos gestores prevê a participação no evento, a hospedagem e a alimentação
durante as atividades, ficando os gastos com passagem sob responsabilidade dos mesmos;
3) A inscrição dos Coordenadores e Convidados inclui a participação no evento, a
hospedagem, a alimentação durante as atividades e a passagem aérea. Fica sob
responsabi Iidade dos mesmos, e/ou entidades, as despesas de trajeto da cidade de origem
para o aeroporto mais próximo (partida e retorno);
4) As entidades poderão enviar para o evento 1 (um) coordenador geral e 1 (um)
coordenador de núcleo para cada grupo de 5 (cinco) vinculados ao convênio;
5) A hospedagem está prevista para hotéis 3 e 4 estrelas, com acomodação em quartos
duplos ou triplos. A alocação dos participantes se dará conforme a ordem de chegada dos
mesmos, não sendo possível a reserva antecipada.
6) As passagens aéreas de Coordenadores e Convidados serão emitidas nos dias e horários
definidos pela Comissão Organizadora, levando em conta a programação, disponibilidade de
vôos e valor de passagens. Qualquer alteração que se pretenda deverá ser oficialmente
comunicada à organização evento e ficará a encargo e ônus do participante, não cabendo
responsabilidade alguma à Comissão Organizadora;
7) Os traslados previstos em Brasília (aeroporto, hotel, local do evento) seguirão uma
planilha de horários e serão de responsabilidade da Organização do Evento.

As dúvidas podem ser encaminhadas
Contamos com sua colaboração

ao e-mail: segundareuniaonacionalrâ.:esporte.gov.br

e aguardamos

com grande expectativa

a chegada de todos!

A Coordenação

-Orientações

Geral do Evento

do Cadastramento:

São entidades participantes do evento aquelas aprovadas no Grupo A da Chamada Pública.
bem como as conveniadas em 2006 e 2007, tendo ainda seus processos em vigência.

o período

de cadastramento

das entidades e participantes

será do dia 24/09/2007 ao dia

10/10/2007, via site.
A senha de acesso para o cadastramento será enviada à Entidade Conveniada e é de sua
inteira responsabilidade: o preenchimento dos dados institucionais, das informações de
passagens e diárias dos participantes e o envio do "Questionário Diagnóstico" no prazo
supra citado.
Recomendamos
diagnóstico:
I.
2.
3.
4.

o seguinte passo-a-passo,

já tendo em mãos os dados do questionário

Digitar o CNPJ da Entidade;
Digitar a senha que recebeu via e-mail;
Cadastrar os representantes e informar dados de hospedagem e passagem;
Inserir as respostas do "Questionário Diagnóstico" para validar o cadastramento.

"2a Reunião Nacional dos Gestores e Agentes
do Programa
Esporte e Lazer da Cidade"

É com enorme satisfação que convidamos

R

Vossa Senhoria a participar da 2 Reunião
Nacional dos Gestores e Agentes do Programa Esporte e Lazer da Cidade que tem como
tema o "Lazer na Intersetorialidade
das Políticas Públicas".

o evento

será realizado de 07 a 10 de novembro de 2007, no Parlamundi/LBV,
W5, SGAS 915, Lotes 75 e 76, Asa Sul, BrasílialDF.

localizado

Para efetuar sua inscrição você está recebendo os seguintes dados:
login: 88073291000199
senha: 414980
A entidade poderá Inscrever 3 participantes,
gestor.

sendo que 1 (um) obnqatonamente

eo

No site, www.esporte.gov.br
você encontrará as orientações gerais para sua inscrição. Este
ano, teremos um questionário diagnóstico que é pré-requisito para o cadastramento da sua

