
Código Programa N° Convênio Modalidade Objeto UF Município Nome Proponente CNPJ Órgão Concedente Data de Assinatura Data de Publicação Data Fim de Vigência Conv. Valor Repasse

5100020080033 700154 CONVENIO Realizar o Hutúz basquete de Rua(HBR) no espaço do Circo Voador-RJ com a partcipação de jovens vindos de várias regiões do BrasilRJ RIO DE JANEIRO CENTRAL UNICA DAS FAVELAS DO RIO DE JANEIRO06052228000101 MINISTERIO DO ESPORTE 24/11/2008 25/11/2008 15/01/2009 100.000,00

5100020080028 700156 CONVENIO Constitui o objeto da presente proposta o funcionamento de 02 nucleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidada para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos  e pessoas com deficiencia, em praticas esportivas e de lazer no municipio de Itapevi - São Paulo, nas regiões Pronasci do Jd. Paulista e Santa Rita, e passa a integrar esta proposta, independente de transcrição.SP ITAPEVI MUNICIPIO DE ITAPEVI 46523031000128 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 17/04/2010 140.730,02

5100020080028 700157 CONVENIO Implantar os 03 núcleos, serão alocados recursos do PRONASCI Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania que contempla essa ação para o programa ESPORTE E LAZER NA CIDADE, no valor de R$210.339,32 para atender em torno de 1.200 adolescentes e jovens de 14 a 29 anos nos bairros Canudos e Santo Afonso.RS NOVO HAMBURGO MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO 88254875000160 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 02/02/2010 210.339,32

5100020080028 700158 CONVENIO Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de 02 núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, em práticas esportivas e de lazer, nos Bairros Lagoa dos Santos e Parque Lago, e passa a integrar esta proposta, independentemente de transcrição.GO FORMOSA MUNICIPIO DE FORMOSA 01738780000134 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 06/01/2009 04/02/2010 140.241,43

5100020080028 700199 CONVENIO Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de 4 núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, em práticas esportivas e de lazer, no município de Canoas/Rs, sendo dois no bairro Mathias Velho e dois no bairro Guajuviras  , e passa a integrar esta proposta, independentemente de transcrição.RS CANOAS MUNICIPIO DE CANOAS 88577416000118 MINISTERIO DO ESPORTE 20/11/2008 02/12/2008 30/09/2010 281.690,00

5100020080069 700205 CONVENIO Fomentar e socializar a produção do conhecimentos do Programa Esporte e Lazer da Cidade, à luz das experiências existentes do Pelc na Região Sul e dos estudos voltados para a temática doesporte e lazer como política pública, visando contribuir com o processo de construção de instrumentos de avaliação do Pelc e com as discussões temáticas regionais a serem desenvolvidas.RS SAO LEOPOLDO ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA 92959006000885 MINISTERIO DO ESPORTE 19/11/2008 20/11/2008 10/12/2008 237.312,45

5100020080067 700229 CONVENIO Produção de Materiais Esportivos por pessoas inseridas em comunidades de reconhecida  situação de vulnerabilidade social.BA FEIRA DE SANTANA FUNDACAO DE APOIO AO MENOR DE FEIRA DE SANTANA16439002000111 MINISTERIO DO ESPORTE 27/11/2008 27/11/2008 29/04/2010 5.378.927,41

5100020080067 700231 CONVENIO Produção de Materiais Esportivos por pessoas inseridas em comunidades de reconhecida situação de vulnerabilidade social.RJ VOLTA REDONDA FUNDACAO BEATRIZ GAMA 30442495000170 MINISTERIO DO ESPORTE 04/12/2008 05/12/2008 29/11/2010 927.121,14

5100020080028 700314 CONVENIO Constitui o objeto da presente proposta o funcionamento de 03 núcleos de esporte, recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade/PRONASCI para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, em práticas esportivas e de lazer em Recife / PE, e passar a integrar esta proposta, independentemente de transcrição.PE RECIFE GINASIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES11030772000192 MINISTERIO DO ESPORTE 02/12/2008 12/12/2008 22/12/2009 211.247,20

5100020080028 700356 CONVENIO Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de dois núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adolecentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, em práticas esportivas e de lazer, em Itaipulândia com núcleos na Sede e no Distrito de São José do Itavó, e passa a integrar esta proposta, independentemente da transcrição.PR ITAIPULANDIA MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA 95725057000164 MINISTERIO DO ESPORTE 05/12/2008 16/12/2008 14/04/2010 99.999,10

5100020080028 700386 CONVENIO Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de 04(quatro) núcleos de esporte recreativo e de lazer, do programa esporte e lazer da cidade para atendimento as crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, em prática desportiva e de lazer, na Estrutural, Itapoã e Arapoanga, e passa a integrar esta proposta, independentemente de transcricão.DF BRASILIA DISTRITO FEDERAL 00394601000126 MINISTERIO DO ESPORTE 30/12/2008 02/01/2009 12/12/2010 281.687,95

5100020080028 700387 CONVENIO Constitui o objeto da presente proposta o funcionamento de dois núcleos, atendendo prioritariamente jovens entre 15 e 24 anos que vivem em situações de vulnerabilidade sociais e econômicas,reforçadoras das condições de injustiças, violências e exclusão social a que estão submetidos, com vista à melhoria da qualidade de vida e resgate da auto-estima, em prática esportiva e de lazer em Ribeirão das Neves, passando a integrar esta proposta, independentemente de transcrição.MG RIBEIRAO DAS NEVES MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES18314609000109 MINISTERIO DO ESPORTE 01/12/2008 31/12/2008 01/12/2009 140.845,06

5100020080028 700392 CONVENIO A Secretaria de Assistência, Cidadania e Inclusão Social SACIS órgão gestor da Política de Assistência Social do Município de São Leopoldo/RS, entende que é de suma importância ações que enfoquem a juventude e que combatam a violência. Estas ações devem interferir na vida social desde a infância, seguindo pela adolescência até a vida considerada adulta. Tendo em vista que cada campo do conhecimento (psicologia, pedagogia, sociologia, entre outras) possui uma definição acerca do conceito de criança e adolescente, leva-se como referencia o que está presente no Estatuto da Criança e do Adolescente onde considera-se criança, para efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze a dezoito anos de idade (ECA, artigo 2º, 1990). Entretanto, a questão da vulnerabilidade social que se apresenta nos dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, em pesquisa de abrangência nacional (2007), mostra a necessidade de se focar as ações previstas aos jovensRS SAO LEOPOLDO MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 89814693000160 MINISTERIO DO ESPORTE 29/12/2008 12/01/2009 30/12/2009 139.430,39

5100020080028 700393 CONVENIO O Município de Ibirité localiza-se na Zona Metalúrgica de Minas Gerais, fazendo parte da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Limita-se com a capital mineira pelo leste e nordeste, Contagem e Betim pelo norte, Sarzedo pelo oeste e Brumadinho pelo sul. Sua área é de 73,83 Km². Segundo o último senso realizado em 2007, pelo IBGE, Ibirité possui aproximadamente 149.000 habitantes, apresentando a densidade populacional de 543 hab/Km². Como característica marcante da cultura ibiriteense, pode-se destacar as seguintes manifestações artísticas: Congado, Folia de Reis e a Banda de Música, que traduzem a memória social da população. No que se refere aos aspectos econômicos ressalta-se: produção de matéria plástica, alimentos, bebidas, metalurgia, vestuário, minerais não-metálicos, indústrias de movéis e autopeças. Atualmente o Município tem instaladas 23 indústrias. Em relação ao comércio é constituído por atividades tipicamente de atendimento local, sendo que mais da metade de seus empregados estão nos ramos de alMG IBIRITE MUNICIPIO DE IBIRITE 18715490000178 MINISTERIO DO ESPORTE 15/12/2008 29/12/2008 22/12/2010 140.845,06

5100020080028 700398 CONVENIO Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de 02 (dois) núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, em práticas esportivas e de lazer, em Colombo, Paraná, e passa a integrar esta proposta, independentemente de transcrição.PR COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 76105634000170 MINISTERIO DO ESPORTE 12/12/2008 29/12/2008 05/04/2010 138.227,40

5100020080028 700401 CONVENIO Fomentar programas de esporte e lazer no município de Betim, visando construir alternativas para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e risco social e/ou pessoal,  jovens em situação infracional e adolescentes em conflito com a lei, contribuindo para a redução dos índices de violência e criminalidade.MG BETIM MUNICIPIO DE BETIM 18715391000196 MINISTERIO DO ESPORTE 15/12/2008 29/12/2008 05/02/2011 140.642,90

5100020080028 700404 CONVENIO Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de 03 núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, em práticas esportivas e de lazer, nos bairros atendidos pelo PRONASCI, Guarituba e Vila Macedo, em Piarquara, região metropolitana de Curitiba, e passa a integrar esta proposta, independentemente de transcrição.PR PIRAQUARA MUNICIPIO DE PIRAQUARA 76105675000167 MINISTERIO DO ESPORTE 30/12/2008 02/01/2009 12/03/2010 211.267,59

5100020080028 700432 CONVENIO Criar 03 núcleos de esporte e lazer na cidade, sendo 02 em Feu Rosa e 01 em Vila Nova de ColaresES SERRA MUNICIPIO DA SERRA 27174093000127 MINISTERIO DO ESPORTE 01/12/2008 30/12/2008 20/04/2010 211.657,43

5100020080028 700483 CONVENIO Ação Funcionamento de Nucleo: Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de dois (02) nucleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crinaças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e de pessoas com deficiencia, em praticas esportivas e de lazer, no Complexo da Reta e do Engenho Velho em Itaborai, e pasa a integrar esta proposta, independemente de transcrição.RJ ITABORAI MUNICIPIO DE ITABORAI 28741080000155 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 03/04/2010 138.785,06

5100020080028 700484 CONVENIO Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de 02 núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento de crianças , adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com defici}encia em pratricas esportivas e de lazer, em Niteroi e passa a integrar esta proposta.RJ NITEROI MUNICIPIO DE NITEROI 28521748000159 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 10/04/2010 139.995,96

5100020080028 700486 CONVENIO Realizar oficinas de atividades recreativas, na cidade de Embu das Artes, com crianças, jovens e adultos resgatando o aspecto cultural das brincadeiras e jogos, estimulando o desenvolvimento global dos participantes e possibilitando novas descobertas através dos jogos e brincadeiras.SP EMBU MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES 46523114000117 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 27/04/2010 140.000,00

5100020080028 700487 CONVENIO Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de dois núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade - PELC, para atendimento a crianças,adolecentes,jovens, adultos,idosos,e pessoas com deficiência, em práticas esportivas e de lazer em Camaçari, nos bairros dos PHOCs um,dois e três,nas escolas Sônia Regina e Centro de Atenção Integrada a Criança, e passa a integrar esta proposta, independentemente de transcrição.BA CAMACARI MUNICIPIO DE CAMACARI 14109763000180 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 10/04/2011 136.495,50

5100020080028 700488 CONVENIO Constitui o objeto da presente proposta o funcionamento de 04 núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, em práticas esportivas e de lazer, em bairros denominados como Território de Paz que são: Montaão e Vila São Pedro, Jd. Silvina, ALvarenga e Cooperativa.SP SAO BERNARDO DO CAMPOMUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO46523239000147 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 26/01/2009 30/10/2010 250.032,08

5100020080028 700506 CONVENIO OBJETO  As metas, etapas e fases propostas neste documento estão relacionadas com a ação 89 do PRONASCI, ou seja, Segurança e Convivência, Esporte e Lazer na Cidade.  Visa a implementação de ações de esporte e lazer voltadas para jovens, entre 15 e 24 anos, no Bairro Sítio Cercado, área priorizada no Município de Curitiba pelo PRONASCI.  Para consecução do objeto, deverão ser atingidos objetivos específicos, quais sejam:  - Disponibilização e adaptação de ambiente público para servir ao PELC; - Fornecimento de infra-estrutura e pessoal para instruir e monitorar as atividades propostas; - Aquisição e bens e serviços para realizar a agenda esportiva e de lazer;  O projeto também visa servir como opção saudável à criminalidade, especialmente no uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas pelos jovens, em dias e horários estrategicamente escolhidos.  O resultado complementar será redução dos crimes letais praticados por jovens, na faixa etária foco do PRONASCI em Curitiba.PR CURITIBA MUNICIPIO DE CURITIBA 76417005000186 MINISTERIO DO ESPORTE 19/12/2008 29/12/2008 19/12/2009 281.334,62

5100020080082 700522 CONVENIO OBJETIVO GERAL    	 	Possibilitar ao participante a compreensão teórica e prática dos diversos métodos de treinamento e outros aspectos ligados ao treinamento de alto nível.     OBJETIVOS ESPECÍFICOS    	-	Estimular e gerar conhecimento para a elaboração de planos de treinamento para atletas de alto nível;  	- 	Criar uma base esportiva que possibilite o aumento do número de praticantes; 	-	Atualizar técnicos, preparadores físicos, gestores e participantes em geral e 	-	Promover evento esportivo, com a finalidade específica de treinar atletas e professores, estimulando-os para a prática da modalidade.RJ RIO DE JANEIRO CONFEDERACAO BRASILEIRA DE MUAY THAI BOXE TAILANDES00315795000127 MINISTERIO DO ESPORTE 04/12/2008 09/12/2008 13/01/2009 117.541,00

5100020080028 700554 CONVENIO Consatitui objeto da presente proposta o funcionamento de 01 (um) núcleo de esporte recreeativo e de lazer, do Programa Esporte e lazer da Cidade para atendimentyo a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, em práticas esportivas e de lazer, em São Sebastião, e passa a integrar esta proposta, idependemente de transcrição.DF BRASILIA DISTRITO FEDERAL 00394601000126 MINISTERIO DO ESPORTE 02/12/2008 29/12/2008 05/09/2010 100.742,80

5100020080028 700588 CONVENIO Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de 03 núcleos de esportes recreativos e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade, para atendimento de adolescentes, jovens adultos, idosos e pessoas com deficiencias em práticas esportivas e de lazer, nos bairros da Fazendinha e Cento Vinte no municipio de Santana de Parnaíba, e passa a integrar esta proposta independente de transcrição.SP SANTANA DE PARNAIBA MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA46522983000127 MINISTERIO DO ESPORTE 29/12/2008 02/01/2009 15/06/2010 211.267,59

5100020080028 700589 CONVENIO Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de 04 núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Laza Cidade/Pronasci para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos idosos e pessoas com deficiência, em práticas esportivas e de lazer, em Osasco, no Estado de São Paulo,e passa a integrar esta proposta, independentemente de transcrição.SP OSASCO MUNICIPIO DE OSASCO 46523171000104 MINISTERIO DO ESPORTE 02/12/2008 19/12/2008 17/11/2010 280.000,02

5100020080013 700621 CONVENIO O objeto principal do presente convênio é o congraçamento dos estudantes universitários brasileiros, através da prática sadia do esporte, no caso o futsal e o voleibol, visando além do desenvolvimento da personalidade, a promoção do intercâmbio social, cultural e desportivo entre os mesmos e, em carater secundário, tem como objeto o descobrimento de novos talentos para o cenário desportivo brasileiro.DF BRASILIA CONFEDERACAO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITARIO42467787000146 MINISTERIO DO ESPORTE 05/12/2008 08/12/2008 05/01/2009 650.000,00

5100020080028 700694 CONVENIO Organização de 02 (dois) Núcleos de Esporte Recreativo e Lazer na cidade, dentro do Projeto Esporte e Lazer na cidade (PELC) com foco em segurança pública, via PRONASCI.O objetivo é atuar diretamente em localidades tomadas por criminalidade, afastar os jovens do tráfico e atraí-los para atividades saudáveis. O projeto “Esporte e Lazer da Cidade” visa a criação de núcleos recreativos com oficinas que incluem esportes, dança, teatro, música, capoeira, entre outros. Estabelecer políticas públicas de esporte recreativo e lazer que atendam, prioritariamente, jovens entre 17 e 29 anos que vivem em situações de vulnerabilidade sociais e econômicas, reforçadoras das condições de injustiças, violências e exclusão social a que estão submetidos, com vistas à melhoria da qualidade de vida e resgate da auto-estima.RS CACHOEIRINHA MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA 87990800000185 MINISTERIO DO ESPORTE 09/12/2008 29/12/2008 05/02/2011 140.845,06

5100020080082 700729 CONVENIO O I Encontro de Dirigentes do Esporte será de: - Estimular e gerar conhecimentos para os gestores de entidades e dirigentes esportivos. - Melhorar a execução e avaliação do cenário esportivo nacional, envolvendo gestores que atuam como implementadores, propiciando o estabelecimento de diretrizes e a implantação de programas, projetos e atividades. - Oferecer aos gestores de esportes e lazer a oportunidade de ampliar seu leque de possibilidade de captação de recursosSP SAO PAULO CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ESPORTES RADICAIS07012399000170 MINISTERIO DO ESPORTE 04/12/2008 19/12/2008 31/12/2008 80.984,00

5100020080030 700735 CONVENIO Realizar uma pesquisa sobre os Programas “Esporte e Lazer da Cidade” (PELC) e “Segundo Tempo”, mantidos pelo Ministério do Esporte, esperando-se contribuir com a avaliação e a qualificação dos mesmos.MG BELO HORIZONTE SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA17178195000167 MINISTERIO DO ESPORTE 30/12/2008 16/01/2009 19/12/2010 361.232,32

5100020080039 700929 CONVENIO O objetivo principal do convênio a realização de palestras sobre temas de interesse do esporte universitário, discussões em grupos sobre tais temas e elaboração de propostas sobre o rumo que deve ser adotado pelo esporte universitário no cenário esportivo nacional.DF BRASILIA CONFEDERACAO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITARIO42467787000146 MINISTERIO DO ESPORTE 17/12/2008 18/12/2008 17/01/2009 100.000,00

5100020080013 700931 CONVENIO O presente Convênio tem por objeto a realização dos JOGOS ESTUDANTIS DE PRAIA DE SALVADOR,a ser realizado no período de 16 a 18 de janeiro de 2009, na cidade de Salvador/BA.BA SALVADOR ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL STELLAGREICE04643330000156 MINISTERIO DO ESPORTE 23/12/2008 24/12/2008 23/02/2009 283.334,00

5100020080028 700978 CONVENIO Programa Esporte Lazer das Cidades do Estado do Rio de JaneiroRJ RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE06222709000118 MINISTERIO DO ESPORTE 30/12/2008 19/01/2009 04/04/2010 991.455,24

5100020080028 700980 CONVENIO Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de 2 (dois) núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, em práticas esportivas e de lazer, em espaço cedido em Ceilandia à QNP 17, Conj. B, Casa 42, Cep 72241-702 e espaço cedido em Samambaia à QS 304 Conj. 05 Lote 05/Cep 72306-500 (Paróquia de Santa Luzia),objetivando atender a 400(quatrocentas) pessoas por núcleo, totalizado 800 (oitocentas)pessoas e passa a integrar esta proposta, independentemente de transcrição. Constitui objeto da presente proposta a realização de 12 eventos de esporte e lazer na cidade de Samambaia e Ceilândia. Espera-se a participação de pelo menos 200 (duzentas) pessoas por evento. Nos eventos poderemos ter: Palestras, gincanas, torneios de futebol, oficinas de alimentação alternativa e educação cidadã, brinquedos infláveis, apresentações culturais e lanche para os participantes. O objetivo principal é DF BRASILIA CENTRO POPULAR DE FORMACAO DA JUVENTUDE03612569000104 MINISTERIO DO ESPORTE 26/12/2008 26/12/2008 26/04/2010 120.000,00

5100020080077 700981 CONVENIO O objetivo principal do projeto é iniciar o treinamento de futuros competidores de Tênis de Mesa visando o desenvolvimento de futuros atletas de alto rendimento desportivo. A proposta é de arregimentar talentos nas Escolas onde estudam, ou nas comunidades onde vivem para a prática de um esporte. Serão 4 (quatro) núcleos, sendo um principal chamado de Alto Rendimento com 32 (trinta e dois) atletas de maior potencial e 3 (três) outros chamados núcleos de iniciação cada um com 120 (cento e vinte) alunos / atletas, perfazendo um total de 360 alunos nestes nucleos. Serão atendidos 392 alunos / atletas no total. O Tênis de Mesa á um esporte que não necessita de biotipo físico para a sua prática e de grandes espaços (as mesas são desmontáveis e de rodinhas, facilitando o seu manuseio); não têm contato físico direto entre os participantes; o grau de dificuldades para a sua prática é mínimo e a evolução técnica é muito rápida, propiciando um alto nível de satisfação para os iniciantes, portanto é uma modalidade esportRJ RIO DE JANEIRO CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA30482319000161 MINISTERIO DO ESPORTE 23/12/2008 29/01/2009 01/12/2009 69.850,00

5100020080087 700992 CONVENIO Produção de Materiais Esportivos (bolas, redes, camisetas e bonés) por detentos do sistema penal brasileiro e por pessoas inseridas em comunidades de reconhecida  situação de vulnerabilidade socialMG JUIZ DE FORA INSTITUTO CIDADE 05659197000199 MINISTERIO DO ESPORTE 23/12/2008 29/12/2008 13/05/2010 1.925.305,30

5100020080028 701031 CONVENIO Ação Funcionamento deN´ceo: Constitui objeto da presente proposta ofuncionamento de três(3) núcleos de sporte recreativoe de lazer,do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos,idosos e de pessoas com deficiência,em práticas esportivas e de lazer nos Bairros de Coelho da Rocha  , Jardim Meriti e São Mateus em São João de Meriti,e passa a integrar esta proposta em articulação com demais atividades do PRONASCI.RJ SAO JOAO DE MERITI MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI29138336000105 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 04/04/2010 211.261,09

5100020080028 701035 CONVENIO Implantação de 2 Núcleos para atendimento de 800 pessoas sendo: 400 crianas e adolescentes até 17 anos; 300 jovens comidade de 18 a 24 anos; 50 adultos com idades entre 25 a 59 anos; 50 idosos com idade acima de 60 anos.RJ NITEROI ASSOCIACAO NITEROIENSE DOS DEFICIENTES FISICOS27763754000150 MINISTERIO DO ESPORTE 23/12/2008 26/12/2008 25/03/2010 199.901,50

5100020080028 701038 CONVENIO Estamos propondo a continuidade do Programa Esporte e Lazer da Cidade / PELC, no município de Ivoti, RS, oferecendo oficinas de futebol, vôlei, handebol, atletismo, futsal, basquete, ginástica, tae kwon do, recreação, artes, bordado, crochê, biscuit, dança, ballet, origami, miçangas, pintura em tecido, xadrez, violão e música, teatro, flauta, laboratório de aprendizagem e ginástica rítmica.  Na certeza de que o PELC é um importante instrumento de ressignificação de espaços e de vivências, buscamos a continuidade da parceria entre o Governo Federal e a municipalidade, para podermos cada vez mais garantir que as políticas públicas estejam indo ao encontro de uma sociedade mais justa e humana.RS IVOTI MUNICIPIO DE IVOTI 88254909000117 MINISTERIO DO ESPORTE 29/12/2008 12/01/2009 02/02/2010 129.000,00

5100020080028 701041 CONVENIO O Projeto oferecerá uma programação esportiva/ educativa/ cultural para a população entre 15 e 24 anos, moradores da localidade conhecida como Grande Cachoeira, no município de Almirante Tamandaré, a qual compreende as regiões de Campina do Arruda, Cachoeira e São Jorge, com uma população total de 40. 429 habitantes. Através da valorização de experiências pessoais advindas do cotidiano, aliadas ao diálogo, vivências, inserção de conhecimentos científicos e a participação efetiva de cada jovem, objetivam-se construir conhecimentos, desenvolver habilidades e capacidades, de forma crítica e criativa. As atividades propostas obedecerão a uma dinâmica que preze pela diversidade de ações, sem perder seu direcionamento, proporcionando a exploração dos aspectos cognitivos, afetivos e sociais em uma mesma atividade. Dar-se-á prioridade às visitas culturais, dinâmicas de grupo, leituras, cine debate, pesquisa bibliográfica e de campo, criações, resolução de desafios, jogos cooperativos e competitivos, participação em ePR ALMIRANTE TAMANDARE MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE76105659000174 MINISTERIO DO ESPORTE 30/12/2008 16/01/2009 05/02/2011 140.789,40

5100020080039 701276 CONVENIO Realização do Projeto Jornada Nacional de Atividade Fisica Esporte e Saude-JONAFES,  a ser realizado no periodo 18 a 21 de dezembro 2008, na cidade de Montes Claros/MG, com participação de 2000 (dois mil) estudantes e profissionais de Educação e areas afins.MG MONTES CLAROS FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS FUNORTE25205162000197 MINISTERIO DO ESPORTE 18/12/2008 19/12/2008 18/01/2009 100.000,00

5100020080028 701278 CONVENIO Implantar 4 ( quatro Núcleos de Esporte e Lazer na Cidade em Montes Claros, MG.MG MONTES CLAROS FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS FUNORTE25205162000197 MINISTERIO DO ESPORTE 30/12/2008 19/01/2009 03/01/2011 250.000,00

5100020080052 701382 CONVENIO Participação do BRASIL em uma competição de alto nível internacional, realizando o congraçamento dos estudantes universitários, através da prática sadia do esporte, visando, além do desenvolvimento da personalidade, a promoção do intercâmbio social, cultural e desportivo entre os mesmos.DF BRASILIA CONFEDERACAO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITARIO42467787000146 MINISTERIO DO ESPORTE 29/12/2008 22/01/2009 16/03/2009 110.500,00

5100020080028 701628 CONVENIO Constitui objeto da presente porposta o funcionamento de 2 (dois)núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos idosos e pessoas com deficiência, em práticas esportivas e de lazer no Parque do Agreste, Jardim São Marcos e Jardim São Lucas, e passa a integrar esta proposta, independentemente de transcição.  INFORMAMOS QUE O CONVÊNIO TERÁ A DURAÇÃO DE 14 MESES, SENDO OS DOIS PRIMEIROS DE PREPARAÇÃO (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSCRIÇÕES, CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL) E 12 MESES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS.SP VARGEM GRANDE PAULISTAMUNICIPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA51455087000122 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 17/08/2010 140.845,06

5100020080028 701632 CONVENIO O presente projeto tem como objetivo oferecer atividades fisicas e recreativas e de lazer sistematizadas como promoção da saúde biopsicossocial visando a qualidade de vida. O projeto ocorrerá em comunidades onde o a pratica esportiva e de lazer se faz necessarias para coibir a violencia. Onde a população com menor poder aquisitivo não tem opção nem atrativos para cuidar da saúde física e mental, portanto este projeto para o Estado de Mato Grosso do Sul é de vital importância. A importancia dete projeto para a populaçao menos favorecida é visível. Estes precisam ser tratados de forma igualitária. O esporte é uma forma clara de trabalharmos com estas crianças e adolescentes e adultos em todas as faixas etárias, como elas podem ser iguais umas as outras e principalmente como cada um de nós pode fazer a diferença dentro de uma comunidadeMS CAMPO GRANDE FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MATO GROSSO DO SUL26857516000140 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 05/02/2011 425.698,00

5100020080028 701637 CONVENIO AÇÂO DE FUNCIONAMENTO DE NÚCLEO		  -	Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de 19 núcelos e subnúcleo de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, em práticas esportivas e de lazer, em Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí, Pinheiral, Piraí, Quatis e Resende, e passa a integrar esta proposta, independente de transcrição.RJ BARRA MANSA ASSOCIACAO DE SERTANEJOS DE BARRA MANSA E REGIAO04726438000102 MINISTERIO DO ESPORTE 29/12/2008 15/01/2009 12/11/2010 1.200.000,00

5100020080028 701688 CONVENIO o FUNCIONAMENTO DE 4 NÚCLEOS NAS CIDADES DE: SÃO SEBASTIÃO, PLANALTINA, VARJÃO E ESTRUTURAL, TENDO COMO META O ATENDIMENTO DE 1600 PESSOAS INSCRITAS BENEFICIANDO 20000 PESSOAS EM TODAS AS AÇÕES PROPOSTASRS SAO LEOPOLDO COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABALHADORES LTDA04850144000198 MINISTERIO DO ESPORTE 30/12/2008 19/01/2009 28/02/2010 280.000,00

5100020080028 701691 CONVENIO Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de três núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos,idosos e pessoa com deficiência, em praticas esportivas e de lazer. O presente projeto tem por objetivo implantar serviços na área do esporte e lazer para a população de crianças, jovens,adultos, idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais com maior carência sócio-econômica, residentes nos bairros que formam a grande região nordeste da cidade compreendendo os Passo dos Fortes , Santa Luzia , Vila Real e Líder . Compreendem a região Noroeste os Bairro Cristo Rei, Bela Vista, Eldorado e Alvorada. E a região da cidade dos Bairros São Pedro, Bom Pastor, Boa Vista: loteamentos Vila Betinho, Vida Nova, Girrasol, Pinheirinho, Presidente Medici, Maria Gorreti e Nova Aurora na cidade de Chapecó SC, afim de ampliar o atendimento desta população, entendendo o esporte e o lazer como um direito social, bem como um SC CHAPECO UNICHAP - UNIAO COMUNITARIA DE CHAPECO78481454000119 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 16/01/2009 29/11/2010 199.941,00

5100020080028 701693 CONVENIO Constitui da presente proposta o funcionamento de 01 núcleo de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, em práticas esportivas e de lazer, em Fortaleza no Projeto ABC José Walter, e passa a integrar esta proposta, independentemente de transcrição.CE FORTALEZA LIGA ESPORTIVA ARTE E CULTURAL BENEFICENTE - LEACB06113660000165 MINISTERIO DO ESPORTE 30/12/2008 16/01/2009 27/03/2010 108.000,00

5100020080028 701820 CONVENIO Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de 02 (dois) núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, em práticas esportivas e de lazer, em Itapoã e Sobradinho, ambas DF, e passa a integrar esta proposta, independentemente de transcrição.DF BRASILIA CENTRO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO PARANOA03635638000197 MINISTERIO DO ESPORTE 29/12/2008 19/01/2009 30/12/2010 140.000,00

5100020080014 701821 CONVENIO Fazer a manutenção por 12 meses dos 35 Núcleos do projeto Núcleos de Formação em Vôlei e Basquete, implantados em Osasco, que têm a capacidade de atender 4.500 crianças e adolescentes com idades entre 10 e 17 anos, da cidade de Osasco,  com o intuito de promover uma melhor formação educacional e estabelecer um formato mais abrangente para a prática esportiva no Brasil, utilizando-a como um instrumento de ação social preventiva. Ademais é realizado o Festival Internúcleos, que é um campeonato realizado entre os Núcleos que fazem parte do projeto.SP OSASCO ADC BRADESCO - ASSOCIACAO DESPORTIVA CLASSISTA51244101000149 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 22/01/2009 21/05/2013 2.482.161,27

5100020080028 701827 CONVENIO Realizar atividades práticas de esporte, cultura e lazer com pessoas na faixa etaria de 15 a 25 anos, preferencialmente em comunidades que apresentam indices mais elevados de vulnerabilidade social. Implantação de uma oficina de artesanato para capacitação e produção de peças em argila (ceramica) e utensilios. Oferecer suporte tecnicopedagogico para o desenvolvimento das potencialidades do publico aqui estabelecido, atraves de praticas compativeis com suas peculiaridades. Capacitar jovens em produção artesanal, para geração de renda, promover inclusão social, oportunizar a participação em ações pela geração de qualidade de vida, estimular a pratica da convivencia, integração e organização social, fortalecer os principios da cidadania, desenvolver o espirito de competitividade dentro de uma visão produtiva e saudavel, propiciar entreterimento interativo, incentivar a valorização de espirito civico e da etica, aliar o desenvolvimento de habilidades motoras e a busca do equilibrio emocional, promover ações transBA SIMOES FILHO MUNICIPIO DE SIMOES FILHO 13927827000197 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 03/05/2011 140.185,00

5100020080082 701829 CONVENIO Objetivo Geral  O projeto Reação Olímpico pretende qualificar o treinamento dos atletas do Instituto Reação que já integram alguma das seleções brasileiras (juvenil, júnior, sub23 e/ou sênior) e dos que tenham capacidade para conquistar a vaga na seleção nacional. Coordenado pelo técnico das seleções olímpicas nas Olimpíadas de Seul, Barcelona, Atlanta e Sydney, Geraldo Bernardes, o projeto tem como grande objetivo, a partir da identificação desses jovens talentos, a formação de uma equipe com potencial olímpico. A seleção desses atletas será feita dentre os cerca de mil atletas dos pólos do Instituto – Rocinha, Tubiacanga, Cidade de Deus e Pequena Cruzada.   Específicos:  1.	Fortalecer a estrutura de treinamento de uma equipe composta pelos atletas com melhores resultados e perspectivas do Instituto, fornecendo treinamento de alto nível (técnico e físico);  2.	Ampliar o número de atletas do Instituto integrantes nas seleções nacionais (juvenil, júnior, sub23 e/ou sênior) preparando-os para o processo seletivRJ RIO DE JANEIRO INSTITUTO REACAO 05658523000143 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 28/01/2009 05/05/2010 149.964,00

5100020080028 701831 CONVENIO Estabelecer políticas que atendam à população por esporte recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações de vulnerabilidade social e econômica, prioritariamente entre 17 e 29 anos reforçadoras das condições de injustiça e exclusão social a que estão submetidas, com vista à melhoria da qualidade de vida e resgate da auto-estima. O projeto Esporte e Lazer na Cidade é uma iniciativa da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, em conjunto com a Secretaria de Esportes da Prefeitura de Fortaleza, a Célula de Esportes da Secretaria Executiva Regional 5, o Programa Fortaleza de Paz, as associações comunitárias, as Ligas e Clubes Esportivos das regiões administrativas, com o objetivo de promover a cultura de paz e não-violência no município de Fortaleza através do acesso a modalidades esportivas coletivas, incentivando a cooperação, e contribuindo para a melhoria das condições de saúde de 750 adolescentes e jovens adultos em conflito com a lei, expostos à violência doméstica e urbana, egressos do sistema priCE FORTALEZA MUNICIPIO DE FORTALEZA 07954605000160 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 12/04/2011 272.335,01

5100020080028 701833 CONVENIO Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de 1 núcleo de esporte e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade, para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, em práticas esportivas e de lazer, em Niterói/RJ na Comunidade do Preventório, e passa a integrar esta proposta, independentemente de transcrição.RJ NITEROI FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT05843211000100 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 30/08/2010 100.000,00

5100020080028 701847 CONVENIO Implantação de 2 núcleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade - PRONASCI -  na Grande Nova Rosa da Penha.ES CARIACICA MUNICIPIO DE CARIACICA 27150549000119 MINISTERIO DO ESPORTE 29/12/2008 12/01/2009 30/03/2011 140.845,02

5100020080028 701897 CONVENIO Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de 06 núcleos de esporte e lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento, prioritariamente,jovens entre 17 e 29 anos que vivem em situações de vulnerabilidade sociais e econômicas, reforçadoras das condições de injustiças, violência e exclusão social a que estão submetidos, com vista à melhoria da qualidade de vida e resgate da auto-estima, em práticas esportivas, lazer e culturais, em São Luís, tendo como os Núcleos os seguintes locais: CAIC da Cidade Operária, Complexo Esportivo Outeiro da Cruz, Estádio Fecurão, Parque Estadual Lagoa da Jansen, Praça Esportiva do Sol e Mar e Praça Esportiva do São Cristovão.MA SAO LUIS ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA06354500000108 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 12/04/2010 422.533,52

5100020080028 701898 CONVENIO O fato das oportunidades para praticar esportes estarem comumente em clubes privados requisitando recursos financeiros que a comunidade do Vidigal e demais comunidades populares não dispõe, assim como a falta de planejamento urbanístico e de áreas públicas para o lazer na comunidade do Vidigal e demais comunidades populares, impossibilitam população de todas as idades a prática de atividades esportivas e de lazer em suas próprias comunidades. Portanto o Projeto Cidadania, Esporte e Lazer Social vinculado ao Programa ESPORTE E LAZER DA CIDADE com seus objetivos de democratizar o acesso a políticas públicas de esporte e lazer, tratar o esporte e lazer enquanto direito social , difundir uma cultura de lazer com a participação da comunidade em seu planejamento, é uma oportunidade para essa população com pouco acesso a atividades regulares estar em contato com prazerosos momentos de lazer e com atividades esportivas planejadas de acordo com suas características sócio-culturais.Por isso o presente Projeto tem por oRJ RIO DE JANEIRO ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL HORIZONTE06219437000105 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 08/01/2008 16/02/2011 299.981,20

5100020080028 701998 CONVENIO Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de 3 núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência em práticas esportivas e de lazer, na cidade de Salto/SP, e passa a integrar esta proposta, independentemente de transcrição.SP SALTO MUNICIPIO DE SALTO 46634507000106 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 10/01/2011 210.000,00

5100020080031 701999 CONVENIO Constitui objeto da presente proposta a implantação e desenvolvimento de um núcleo de Atividades Esportivas e de Lazer a pessoas adultas, idosas e com deficiência do Programa Esporte e Lazer da Cidade-Vida Saudável com práticas esportivas e de lazer, no município de Feliz e passa a integrar esta proposta, independentemente de transcrição.RS FELIZ MUNICIPIO DE FELIZ 87838330000139 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 08/01/2009 26/06/2010 103.546,15

5100020080001 702202 CONVENIO O presente convenio tem por objeto a implantação de 80 nucleos do progrma SEGUNDO TEMPO, em 16 municipios do Estado do Ceará, para o atendimento de 8000 crianças e jovens, em idade escolar, considerando o ensino fundamental, em situação de vunerabilidade social.CE FORTALEZA SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.03612122000127 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 29/10/2011 5.369.200,00

5100020080001 702204 CONVENIO Atendimento de 5.000 (cinco mil) crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, em 50 (cinquenta) núcleos, no município de Campo Grande - Mato Grosso do Sul.MS CAMPO GRANDE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUNESP07158647000195 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 11/02/2011 2.477.400,00

5100020080001 702205 CONVENIO Implantar 2 (dois) Núcleos do Programa Segundo Tempo no município de Coronel Freitas.SC CORONEL FREITAS MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS83021824000175 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 27/10/2010 140.798,90

5100020080001 702239 CONVENIO O CONVÊNIO PROPOSTO ATENDERÁ A 1.000 CRIANÇAS E JOVENS EM 10 MUNICÍPIOS, ONDE PREFEITURAS E GOVERNO ESTADUAL SERÃO PARCEIROS NA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO.TO PALMAS SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE03063416000147 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 19/11/2011 488.000,00

5100020080001 702242 CONVENIO atender 2.000 crianças e jovens entre 07 e 17 anos, distribuídos em 20 núcleos que serão instalados em três municípios do sertão: Delmiro Gouveia, que possui um total de 46.599 habitantes (IBGE, 2007); Água Branca, com um total de 19.316 habitantes (IBGE, 2007); Pariconha, com 10.209 habitantes (IBGE, 2007).AL DELMIRO GOUVEIA FUNDACAO DELMIRO GOUVEIA 04064568000127 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 14/04/2011 1.037.900,00

5100020080028 702254 CONVENIO Diante da realidade social do Município e a carência de uma política publica que atenda aos interesses e direitos da comunidade e otimiza a utilização e ocupação dos equipamentos de esporte e lazer na sua totalidade e plenitude, é de suma importância a continuidade do PELC no Município de Ribeirão Corrente/SP. O PELC foi a primeira política pública de esporte recreativo e lazer implantada na cidade à todas as faixas etárias e PPDs de uma forma inclusiva, na qual a população pode participar das diversas práticas de atividades culturais, esporte recreativo e lazer, independente de sua classe social, faixa etária, gênero, etc. O que se deu através da oferta de oficinas de práticas corporais, esportivas, artísticas dentre outras e dos eventos desenvolvidos. É importante destacar que foi através da presença do PELC em Ribeirão Corrente/SP, que as autoridades políticas a importância do esporte recreativo e do lazer enquanto direito social e compreenderam a necessidade de criar o Departamento de Esporte e Lazer paraSP RIBEIRAO CORRENTE MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE45318789000161 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 08/01/2009 31/05/2010 80.255,52

5100020080072 702257 CONVENIO Produção de Materiais Esportivos (bolas, redes, camisetas e bonés) por detentos do sistema penal brasileiro.SP SAO PAULO SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE47173729000123 MINISTERIO DO ESPORTE 29/12/2008 26/01/2009 29/12/2013 1.760.101,53

5100020080068 702286 CONVENIO Produção de Materiais Esportivos (bolas, redes, camisetas e bonés) por pessoas inseridas em comunidades de reconhecida  situação de vulnerabilidade social.RJ RIO DE JANEIRO CENTRAL UNICA DAS FAVELAS DO RIO DE JANEIRO06052228000101 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 14/01/2009 23/06/2011 1.925.305,30

5100020080028 702311 CONVENIO O Instituto Quero Quero possui com principio em seu estatuto patrocinar atividades sócio -culturais e esportiva que desenvolvam a consciência e o censo critico sobre as diversas realidades ,de forma que os participantes sejam agentes de transformação social. Com base nesse princípio, o projeto terá como objetivo a proposta de implantação de 05 núcleos de esporte recreativo e de lazer no município de São Paulo, zona leste nos bairros de sapopemba, itaquera, itaim paulista e São João Clímaco e com duração de 14 meses de atuação desenvolvendo atividades sistemáticas e eventos de esporte recreativo e lazer. Os núcleos terão como proposta a promoção de ações educativas voltadas para participantes de todas as faixas etárias, incluindo as pessoas com deficiência, mobilizando as lideranças comunitárias e os munícipes a participarem das decisões e implementação do projeto, buscando atender as necessidades da comunidade que será beneficiada. As atividades sistematicas e os eventos serão de oficinas de ginásticas, oficiSP OSASCO INSTITUTO QUERO-QUERO 02653807000159 MINISTERIO DO ESPORTE 29/12/2008 16/01/2009 27/03/2010 300.000,00

5100020080028 702313 CONVENIO A presente proposta do Programa PRONASCI vem priorizar o atendimento de jovens e adultos, na faixa etária de 17 a 29 anos, em caráter emergencial , amenizando as tristes previsões estatística , quanto á situação de risco em que estão gradativamente exposto, tendo como alvo de intervenção os bairros da Terra Firme e Guamá, em destaque aqueles desassistidos e menos favorecidos sociais e economicamente proporcionando acessibilidade ás práticas educativo-esportivas, agregando valores compatíveis com os princípios democráticos , de solidariedade, coletividade, participação e da cultura da paz, considerando o esporte e o lazer como meio e fim de processos educativos com vista á conscientização e autonomia dos sujeitos. Esta ação tem uma intervenção de cunho educacional, que busca orientar o sujeito natotalidade, dando igualdade de oportunidade, possibilitando o enfrentamento dos desafios da realidade, pelo acesso ao aprendizado das práticas esportivas, tendo como perspectiva a formação para a cidadania, ampliando sPA BELEM MUNICIPIO DE BELEM 05055009000113 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 30/11/2010 281.690,08

5100020080064 702360 CONVENIO Atendimento a pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual e física por meio da implantação de três núcleos do Segundo Tempo EspecialDF BRASILIA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL00394676000107 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 31/12/2009 178.680,00

5100020080001 702369 CONVENIO O Projeto tem a finalidade de propiciar o acesso à prática desportiva de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes como fator de melhoria da sua qualidade de vida. Neste projeto serao beneficiadas 2.000 pessoas, distribuidas entre vinte nucleos que atenderam o Municipio de Hortolandia.SP HORTOLANDIA MUNICIPIO DE HORTOLANDIA 67995027000132 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 31/12/2011 994.700,00

5100020080028 702372 CONVENIO Implantação de 3 núcleos do programa PELC/IDENTIDADE NACIONAL no município de Canoas  bairros São Luis, São José e Centro.RS CANOAS MUNICIPIO DE CANOAS 88577416000118 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 03/04/2010 198.000,00

5100020080028 702419 CONVENIO Este projeto vem atender especialmente as pessoas de nossa comunidade na faixa etária de 15 a 24 anos, que necessitam de um apoio e incentivo para retomada da auto estima e busca de ideais fortalecidos na educação e na cidadania. Nosso municipio Sapucaia do Sul por estar muito próximo a capital Porto Alegre é muito procurado para moradia, pois, possibilita um acesso fácil a busca de um emprego na capital e redondenzas e por ter empresas na area de metalúrgica como a Gerdau , faz com que a cidade esteja em um ponto estratégico do estado. Esta caracteristica fez com que a cidade tivesse um crescimento habitacional muito rápido e elevado, contribuindo para o surgimento de vários loteamentos populares, caracteristica bem marcante em um dos núcleos escolhidos pelo projeto PELC/PRONASCI o Colina Verde. Este loteamento é cercado por mais bairros como Parque Joel, Vila Vargas, Trensurb, onde o baixo poder aquisitivo é marcante, escassez de áreas de lazer e projetos sociais voltados para este público, observando-se umRS SAPUCAIA DO SUL MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL 88185020000125 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 08/01/2009 28/06/2010 140.845,06

5100020080085 702422 CONVENIO Implantação de atividades esportivas e debates, dentro da 6º Bienal de Artes Ciencia e Cultura da UNESP SAO PAULO UNIAO NACIONAL DOS ESTUDANTES29258597000231 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 09/01/2009 28/02/2009 250.000,00

5100020080080 702424 CONVENIO A criação do núcleo de base do judô objetiva elevar em 100% o numero de atletas campeões a nível regional,nacional e internacional ate o ano de 2012 aproveitando o final dos 4 anos correspondentes ao ciclo olímpico para  com isso ampliar as chances de convocação  de atletas  para a seleção brasileira em suas diversas categorias; Divulgar e cadastrar alunos/atletas; Aplicar bateria de testes que permitam avaliar as condições físicas dos judocas atendidos pelo Núcleo de Base; Analisar os dados coletados através dos questionários e da aplicação dos testes; Sistematizar as atividades a serem desenvolvidas de acordo com o perfil encontrado nos atletas obedecendo um calendário previsto de eventos e competições.PI TERESINA FUNDACAO DOS ESPORTES DO PIAUI05793590000170 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 29/01/2009 08/07/2010 99.636,00

5100020080028 702611 CONVENIO Construir uma nova realidade a fim de modificar / minimizar os altos índices de criminalidade local, sobretudo com os jovens de 15 a 29 anos que estão em vulnerabilidade social; seguir a orientação precípua deste programa vem ao encontro desse desafio, democratizando o acesso a prática desportiva, a fim de desenvolver a sociabilidade, conhecimento,  o resgate de valores sócias, habilidades exigidas na vida cotidiana, ampliando o universo cultural e a criatividade de jovens através da exploração de diferentes modalidades esportivas / recreativas.  Faz-se necessário e importante salientar que a implantação do PELC em nosso município, criará um forte instrumento de resgate de nossos jovens. A administração municipal tem seguido os princípios da participação popular na consolidação do exercício da cidadania, e sabedores da importância do esporte e da cultura como instrumento socializador, além de sinalizar a possibilidade de um caminho contrário ao das drogas, criminalidade e exclusão social.  Buscamos atender coRS GRAVATAI MUNICIPIO DE GRAVATAI 87890992000158 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 12/12/2010 140.845,06

5100020080085 702641 CONVENIO a) Promover o encontro das Associações Atléticas Acadêmicas brasileiras, em 14 e 15 de março de 2009, na cidade de São Paulo, a fim de debater os caminhos do esporte educacional universitário.  b) Publicação de livro c) Publicação de RevistaSP SAO PAULO ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUANDOS30117154000129 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 18/03/2010 250.000,00

5100020080001 702768 CONVENIO implantar 4 nucleos de esporte educacional no municipio de ibia - mg, com periodo de vigencia de 18 mesesMG IBIA MUNICIPIO DE IBIA 18584961000156 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 08/07/2013 238.392,60

5100020080028 700259 CONVENIO o funcionamento de um nucleo na cidade do Nucleo Bandeirante - DF tendo como meta o atendimento de 400 pessoas inscritas, beneficiando 4800 peesoas em todas ações ora propostaDF BRASILIA LIGA ESPORTIVA DA REGIONAL CANDANGOLANDIA, PARK WAY, VARGEM BONITA, NOVA DIVINEIA E NUCLEO BANDEIRANTE - LIESCANB03460935000149 MINISTERIO DO ESPORTE 01/12/2008 24/12/2008 01/12/2009 70.000,00

5100020080028 700316 CONVENIO O funcionamento de um nucleo na cidade do guara-df tendo como meta o atendimento de 400 pessoas inscritas, beneficiando 4800´peesoas em todas ações ora propostaDF BRASILIA SOCIAL ESPORTIVA MARINGA 06940235000140 MINISTERIO DO ESPORTE 01/12/2008 24/12/2008 14/08/2010 70.000,00

5100020080028 700390 CONVENIO Desenvolver atividades esportivas, culturais e educativas para jovens com o objetivo de diminuir a criminalidade de jovens em situação de risco.GO NOVO GAMA MUNICIPIO DE NOVO GAMA 01629276000104 MINISTERIO DO ESPORTE 01/12/2008 26/12/2008 27/12/2009 140.845,06



5100020080028 700399 CONVENIO Município de São José dos Pinhais, cidade da Região Metropolitana de Curitiba, passa por transformações que merecem atenção, pois segundos economistas, políticos e administradores, é realmente o maior pólo de desenvolvimento do Estado do Paraná à expansão industrial. Com esta expansão industrial há o aumento populacional acentuando as demandas sociais, exigindo do Governo Municipal mobilização para as soluções. A população, no contexto da Segurança Pública, vulnerabilizados pela pobreza e em situação de risco sofre duramente os impactos dessas  transformações desordenadas e sem infra-estrutura suficientes para atender as necessidades de imediato, apontando urgência de ações através de uma política em atendimento a segurança e à cidadania. Objetivo: Estabelecer políticas de esporte recreativo e lazer que atendam, prioritariamente, jovens entre 15 e 29 anos que vivem em situações de vulnerabilidade sociais e econômicas, reforçadoras das condições de injustiças, violências e exclusão social a que estão submetidaPR SAO JOSE DOS PINHAIS MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS76105543000135 MINISTERIO DO ESPORTE 01/12/2008 31/12/2008 05/02/2011 140.844,20

5100020080035 700526 CONVENIO Realização de Jogos Indígenas na Comunidade Wai Wai, na Aldeia Mapuera, no Pará, no período de 7 a 9 de dezembro de 2008.PA ORIXIMINA ASSOCIACAO DOS POVOS INDIGENAS DO MAPUERA04048235000104 MINISTERIO DO ESPORTE 01/12/2008 01/12/2008 05/02/2009 76.630,00

5100020080028 700553 CONVENIO Ação Funcionamento de Núcleo:  - Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de 4 núcleos e 1 sub nucleo  de esporte recreativo e de  lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e  pessoas com deficiência, em práticas esportivas e de lazer, em Planaltina-DF, e passa a integrar esta proposta, independentemente de transcrição.DF BRASILIA ASSOCIACAO PLANALTINENSE COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DA CIDADE SATELITE DE PLANALTINA DF02905199000122 MINISTERIO DO ESPORTE 01/12/2008 18/12/2008 13/12/2010 299.700,00

5100020080028 700485 CONVENIO Estabelecer políticas de esporte recreativo e lazer que atendam, prioritariamente, jovens entre 17 e 29 anos que vivem em situações de vulnerabilidade sociais e econômicas, reforçadoras das condições de injustiças, violências e exclusão social a que estão submetidasGO LUZIANIA MUNICIPIO DE LUZIANIA 01169416000109 MINISTERIO DO ESPORTE 02/12/2008 24/12/2008 03/06/2010 281.687,87

5100020080028 700155 CONVENIO Apoio a projetos de desenvolvimento de núcleos de esporte recreativo e de lazer para todas as faixas etárias incluindo pessoas com deficiênciaPE CABO DE SANTO AGOSTINHOASSOCIACAO DESPORTIVA FENIX08927675000192 MINISTERIO DO ESPORTE 04/12/2008 10/12/2008 17/12/2009 131.996,64

5100020080028 700397 CONVENIO Constituí objeto da presente proposta o funcionamento de 03 (três) núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento à crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiênciaa, em práticas esportivas e de lazer, em Jardim Jacira, Parque Paraiso e Valo Velho, e passa a integrar esta proposta, independente de transcrição.SP ITAPECERICA DA SERRA MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA46523130000100 MINISTERIO DO ESPORTE 05/12/2008 16/12/2008 21/02/2011 211.207,52

5100020080002 700560 CONVENIO Custear os serviços de tradução juramentada, envio de correspondência/encomenda, cartório, materiais de expediente, material de informática, despesas com hospedagens, passagens aéreas, diárias de viagem e transporte operacional para os Recursos Humanos contratados e responsáveis pela elaboração, redação e montagem do Dossiê de Candidatura, dentro e fora do Brasil, bem como custear passagens aéreas e hospedagens para Consultores Internacionais e Nacionais, Colaboradores eventuais, Apoiadores da campanha brasileira e personalidades designadas como Embaixadores da Candidatura da Cidade do Rio de Janeiro aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, quando em deslocamento para o Exterior, para participar de eventos oficiais da Candidatura no período da data de assinatura do Convênio a 31 de maio de 2009.RJ RIO DE JANEIRO COMITE OLIMPICO BRASILEIRO 34117366000167 MINISTERIO DO ESPORTE 08/12/2008 10/12/2008 31/10/2009 3.937.149,54

5100020080013 700717 CONVENIO Realização do FESTIVAL BRASILEIRO UNIVERSITÁRIO DE SURF 2008, evento que promove o desenvolvimento estudantil e a inclusão social através do esporte, a ser realizada na praia de Sao Lourenço, município de Bertioga, São Paulo, nos dias 12, 13 e 14 de dezembro de 2008.SP SAO PAULO ASSOCIACAO PAULISTA DE SURF UNIVERSITARIO03924922000183 MINISTERIO DO ESPORTE 10/12/2008 11/12/2008 10/01/2009 120.000,00

5100020080002 700820 CONVENIO O projeto visa custear os produtos e serviços necessários para a organização e realização do Prêmio Brasil Olímpico 2008.RJ RIO DE JANEIRO COMITE OLIMPICO BRASILEIRO 34117366000167 MINISTERIO DO ESPORTE 12/12/2008 15/12/2008 28/02/2009 1.721.977,06

5100020080028 700736 CONVENIO Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de 5 núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adolescente, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, em práticas esportivas e de lazer.   A estruturação dos 5 núcleos se define por: núcleos serão no bairro da Chatuba, região PRONASCI. Todos os espaços foram cedidos pelas Entidades para a realização das atividades. Na Chatuba:  * Casa da Juventude - Rua Coronel França Leite, N° 1024 e * * Associação de Bairro  da Chatuba- Rua Marques  Canário,s/nº. * Igreja católica São Frsncisco - Rua Abaetê, 11. * Quadra da Praça Valter Borges - Rua Inácio Serra s/nº * Quadra da Praça dos camarões - Rua Lídia, s/ nº.    A organização dos núcleos, são de modo a favorecer o acesso da população a práticas culturais, esportivas e recreativas e estimular a organização popular, e atuar de forma articulada com outros projetos do PRONASCI.RJ MESQUITA MUNICIPIO DE MESQUITA 04132090000125 MINISTERIO DO ESPORTE 16/12/2008 02/01/2009 16/02/2010 352.340,34

5100020080002 701133 CONVENIO Custear a contratação dos demais serviços necessários à produção gráfica, iconográfica, redação especializada para o idioma francês e transporte/envio do Dossiê de Candidatura da cidade do Rio de Janeiro à sede dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 2016, que não aqueles prestados no convênio 118/2008, a saber:  1-Produção iconográfica da publicação, mediante contratação de compra de imagens,  2-Produção gráfica de todas as peças do Dossiê, mediante contratação de uma Gráfica de grande porte para a produção dos volumes e embalagens e de uma gráfica rápida para a produção das impressões dos mapas e outros itens avulsos solicitados (Fichário para as Cartas de Garantia e Fichário para Memória de Cálculo);  3-Serviços de redação especializada para o idioma francês do conteúdo do Dossiê de Candidatura, através da contratação de uma empresa internacional com notória especialização nesse tipo de serviço;  4-Despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação para equipe de acompanhamento da produção gráfica no Brasil qRJ RIO DE JANEIRO COMITE OLIMPICO BRASILEIRO 34117366000167 MINISTERIO DO ESPORTE 18/12/2008 19/12/2008 25/11/2009 1.420.487,25

5100020080084 700273 CONVENIO DF BRASILIA CONFEDERACAO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR03953020000175 MINISTERIO DO ESPORTE 19/11/2008 20/11/2008 27/01/2009 580.000,00

5100020080049 700276 CONVENIO Realização do Torneio Internacional de Grappling 2008 RJ RIO DE JANEIRO CBW - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE WRESTLING04428657000105 MINISTERIO DO ESPORTE 19/11/2008 21/11/2008 19/12/2008 146.220,00

5100020080028 701279 CONVENIO Desenvolver oficinas esportivas e ludicas em três cidades do Distrito Federal, com o intuito de democratizar o aceso a pratica esportiva saudável.DF BRASILIA REDE URBANA DE ACOES SOCIOCULTURAIS05834872000179 MINISTERIO DO ESPORTE 19/12/2008 05/01/2009 19/03/2010 139.999,50

5100020080028 700388 CONVENIO Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de 02 (dois) núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento prioritário a jovens de 15 a 24 anos, podendo absorver crianças, adultos, idosos e pessoas com deficiência do âmbito de relacionamento destes jovens, no bairro Alto da Mina/Bultrins Olinda/PE, sediado na Escola Municipal Criança Feliz à Rua Joaquim Mendes da Silva, 218 - CEP 53.320-150; e no bairro Santa Teresa Olinda/PE, sediado na Escola Municipal Santa Teresa à Rua Duarte Coelho, s/n - CEP 53.010-010, e passa a integrar esta proposta, independentemente de transcrição. O Projeto tem por objetivos: 1) Estabelecer políticas de esporte recreativo e lazer que atendam, prioritariamente, jovens entre 15 e 29 anos que vivem em situações de vulnerabilidade sociais e econômicas, reforçadoras das condições de injustiças, violências e exclusão social a que estão submetidas, com vista à melhoria da qualidade de vida e resgate da auto-estima. 2) Oportunizar ePE OLINDA MUNICIPIO DE OLINDA 10404184000109 MINISTERIO DO ESPORTE 22/12/2008 02/01/2009 04/02/2011 140.844,92

5100020080028 700435 CONVENIO o projeto propoe-se a trabalhar junto com as comunidades carentes do municipio de Alvorada, s�o elas Jardim Porto Alegre, Santa Barbara, Americana, e Umbu; procurando envolver 1.600 pessoas na pratica do esporte, lazer, cultura, recrea��o e educa��o.RS ALVORADA MUNICIPIO DE ALVORADA 88000906000157 MINISTERIO DO ESPORTE 22/12/2008 29/12/2008 03/12/2010 274.007,94

5100020080067 701687 CONVENIO Produção de Materiais Esportivos por pessoas inseridas em comunidades de reconhecida  situação de vulnerabilidade social.SP SAO PAULO ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS E MORADORES DO CONJUNTO SANTA ETELVINA E ADJACENCIAS- ACETEL97334999000147 MINISTERIO DO ESPORTE 22/12/2008 23/12/2008 30/12/2009 2.522.711,73

5100020080028 700552 CONVENIO Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de 14 núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, em práticas esportivas e de lazer em Queimados, Niterói e Paulo de Frontin, cidades do Esttado do Rio de Janeiro, e passa a integrar a esta proposta, independente de transcrição.RJ QUEIMADOS CAS- CENTRAL DE ASSESSORIA SOCIAL04698888000139 MINISTERIO DO ESPORTE 23/12/2008 24/12/2008 02/01/2011 940.000,00

5100020080028 701039 CONVENIO O município de Guaíba está inserido dentro da região metropolitana de Porto Alegre com uma população de 97.244 habitantes conforme o censo de 2006 aferidos pelo IBGE. Deste total de habitantes podemos considerar que na faixa etária dos 15 aos 24 anos temos 20.445 cidadãos, sendo que 20% destes jovens se encontram em situação de risco. Diante desses dados e cientes que através do esporte e da cultura, atividades de suma importância para melhoria da sociedade brasileira, em especial despertando a atenção de crianças e jovens para algo saudável, levando-os a um caminho contrário ao da marginalização e das drogas que assombram a grande maioria de nossos adolescentes. O objetivo é atender a todos os segmentos da área esportiva, visando à massificação esportiva e o bem-estar destes jovens, enriquecendo e aumentando o número de praticantes nas mais diversas modalidades de esporte, colaborando para a pacificação social. Pretende-se reduzir a marginalização, a violência social e os índices de criminalidade valorizandoRS GUAIBA MUNICIPIO DE GUAIBA 88811922000120 MINISTERIO DO ESPORTE 23/12/2008 30/12/2008 04/04/2010 204.461,34

5100020080028 701040 CONVENIO Criação e funcionamento de um Núcleo do programa de Esporte e lazer da Cidade - PELC, visando beneficiar diretamente mais de 900 pessoas das mais diferentes faixas etárias e classe social.RS NOVA PRATA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR06208478000198 MINISTERIO DO ESPORTE 23/12/2008 02/01/2009 23/12/2009 100.000,00

5100020080077 701124 CONVENIO Com oito anos de investimento no esporte social, é inevitável a identificação dos talentos esportivos. Eles se destacam no Judô por meio dos treinos coletivos e torneios internos promovidos pelo Projeto e, ainda, demonstram qualidades físicas diferenciadas registradas pelo Programa Descoberta do Talento Esportivo da Secretaria de Esporte de Alto Rendimento- Ministério do Esporte, em 2004. O Público Alvo deste Projeto: vinte atletas de Judô talentosos, pede um trabalho direcionado ao esporte de alto rendimento, visando integrar as equipes nacionais para eventos internacionais e participação em olimpíadas, motivo pela qual encaminhamos Projeto ao setor competente para o investimento total de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais), sendo a contrapartida de R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais). A partir do segundo semestre de 2001, foram visitadas escolas públicas das Cidades do Entorno e Plano Piloto -DF, para apresentação prática do esporte e distribuição do formulário (cartas-seleção)DF BRASILIA JUDO COM TRANQUILLINI 05048173000101 MINISTERIO DO ESPORTE 23/12/2008 29/01/2009 23/12/2009 99.600,00

5100020080082 701480 CONVENIO SP SAO PAULO FUNDACAO DE APOIO A FACULDADE DE EDUCACAO FAFE02123553000167 MINISTERIO DO ESPORTE 23/12/2008 28/01/2009 01/04/2009 68.113,70

5100020080068 700230 CONVENIO Produção de Materiais Esportivos por pessoas inseridas em comunidades de reconhecida  situação de vulnerabilidade social.GO AGUAS LINDAS DE GOIAS COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS05007008000101 MINISTERIO DO ESPORTE 26/11/2008 26/11/2008 27/12/2011 1.234.169,23

5100020080067 700234 CONVENIO Produção de Materiais Esportivos por pessoas inseridas em comunidades de reconhecida  situação de vulnerabilidade social.DF BRASILIA INSTITUTO PRO ACAO 02168508000129 MINISTERIO DO ESPORTE 26/11/2008 26/11/2008 26/11/2009 1.303.884,88

5100020080028 700587 CONVENIO A implantação do Programa Esporte e Lazer na Cidade no Município, visa suprir a carência de políticas públicas que atenda a demanda da população por esporte recreativo e de lazer principalmente das famílias em situação de vulnerabilidade Social e econômica nos territórios de intervenção do Pronasci.SP EMBU-GUACU MUNICIPIO DE EMBU-GUACU 46523148000101 MINISTERIO DO ESPORTE 29/12/2008 29/12/2008 28/02/2010 140.000,00

5100020080028 700591 CONVENIO Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de dois núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, em práticas esportivas e de lazer, na cidade de Olinda, sendo um no bairro de Ouro Preto, com sede na Rua João Figueiredo Maia, 201, Jatobá. 53 370 - 620 Olinda PE e outro no bairro de Cidade Tabajara com sede na Rua Tropical, S/N, Cidade Tabajara. 53350-220 Olinda PE. O Projeto tem por objetivos: 1) Oportunizar e ampliar o acesso ao esporte e ao lazer enquanto expressões de bens culturais de direito do cidadão; 2) Promover a qualificação dos agentes e das práticas de esporte e lazer comunitários; 3) Promover a formação e a consolidação de grupos voltados para a prática do esporte e do lazer de forma criativa e autônoma; 4) Promover a integração de diferentes grupos esportivos e de lazer nos planos intergeracional e da diversidade de práticas, segundo os interesses comunitáriosPE OLINDA MUNICIPIO DE OLINDA 10404184000109 MINISTERIO DO ESPORTE 29/12/2008 06/01/2009 22/09/2011 119.982,78

5100020080028 701277 CONVENIO Pretendemos através da pratica do esporte e do lazer unir os balnéarios do municipios, pois Arroio do Sal esta localizado noLitoral Norte do Estado do Rio Grande do Sul, e possuimos  2 realidades bem distintas pois como é municipio de area litoranea depende do veranista e possue população flutuante, durante os meses de alta temporada a população de Arroio do Sal passa de 60.000 habitantes. Nossa população é de baixa renda, pois a grande maioria depende do periodo de verão para trabalhar, ficando ociosos durante os outros meses do ano, nossa região é de planie costeira e de eco sistemas associados, nossa caracteristica cultural é herança herdada dos antigos maradores destas terras imigrantes açorianos, porem a convivência com os veranistas durante os meses de verão causa um grande impacto cultural, em termos de organização este municipio, ja tem implantado  associaçoes de bairro, grupos da terceira idade, sociedades esportivas de lazer, ONGS e conselhos gestores.RS ARROIO DO SAL MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL 91103093000135 MINISTERIO DO ESPORTE 29/12/2008 12/01/2009 08/09/2010 99.000,34

5100020080028 701849 CONVENIO Objeto do convenio  será suprir as carência de políticas públicas e sociais que atendam às crescentes necessidades e demandas da comunidade  por esporte recreativo e lazer, com o foco  em um publico alvo em estado de vunerabilidade economica social atendendo a comunidade em  todas as faixas etarias(criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, bem como pessoas com deficiência e com necessidades educacionais especiais)com açoes efetiva de esporte elazer que passam incluir esse publico  no meio em que vivem com qualidade de vida.DF BRASILIA INSTITUTO DE ECONOMIA SOLIDARIA DE BRAZLANDIA E ENTORNO06331877000141 MINISTERIO DO ESPORTE 29/12/2008 06/01/2009 29/03/2010 110.000,00

5100020080072 700394 CONVENIO Produção de Materiais Esportivos por detentos do sistema penal brasileiro.RJ RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA05482345000142 MINISTERIO DO ESPORTE 30/12/2008 31/12/2008 02/09/2013 927.568,01

5100020080028 700396 CONVENIO O objeto deste projeto é a inserção de jovens na faixa de 14 à 28 anos oriundos de familia carentes, em área considerada de risco e as margens da sociedade.O PELC/PRONASCI atenderá 4 núcleos em áreas consideradas de risco, que estão submetidas a condição de injustiça, violência e exclusão social.O objetivo deste projeto é socializar os indivíduos abrindo um canal de discução com a comunidade para saber de suas necessidades e anceios, implantando desta maneira o programa com atividades esportivas, culturais ( oficinas,palestras e eventos )e de lazer.Acreditamos que desta maneira será possível o resgate de muitos jovens para o lado da sociedade produtiva ao mesmo tempo em que diminuimos os índices de violência que ali imperam.Constitui o objeto da presente proposta o funciionamento de 04 núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer na Cidade para atendimento a crianças, jovens, adultos,idosos e pessoas com deficiência, em práticas esportivas e de lazer nos bairros do Jardim Catarina e SRJ SAO GONCALO MUNICIPIO DE SAO GONCALO 28636579000100 MINISTERIO DO ESPORTE 30/12/2008 19/01/2009 19/03/2010 281.166,80

5100020080028 700692 CONVENIO Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de três núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, em práticas esportivas e de lazer, em Ribeirão das Neves, e passa a integrar esta proposta, independentemente de transcrição.MG RIBEIRAO DAS NEVES MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES18314609000109 MINISTERIO DO ESPORTE 30/12/2008 12/01/2009 17/06/2011 210.000,00

5100020080028 700979 CONVENIO Instalação de dois núcleos de esporte e lazer para atender 240 crianças e adolescentes, 260 jovens , 397 adultos , 80 idosos , 12 portadores de necessidades especias na cidade de Ponta Grossa -PR nas localidades do Parque Auto Estrada e do Jardim Ouro Verde.PR PONTA GROSSA LIGA MUNICIPAL DE FUTEBOL SUICO E DESPORTOS DE PONTA GROSSA05169788000188 MINISTERIO DO ESPORTE 30/12/2008 16/01/2009 30/04/2010 140.000,00

5100020080028 701033 CONVENIO Implantação de dois núcleos de esporte recreativo e de lazer na cidade de Brazlândia, para atender a todoas as faixas etárias, nas diversas atividades esportivas e de lazer.DF BRASILIA BRIGADA MIRIM 00574228000195 MINISTERIO DO ESPORTE 30/12/2008 05/01/2009 30/09/2010 140.000,00

5100020080028 701034 CONVENIO Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de 03 (três) núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, em práticas esportivas e de lazer, no município de Itaituba, Estado do Pará, e passa a integrar esta proposta, independentemente de transcrição.PA ITAITUBA ASSOCIACAO DOS GRUPOS FOLCLORICOS E CULTURAIS DE ITAITUBA07128508000119 MINISTERIO DO ESPORTE 30/12/2008 16/01/2009 29/04/2010 210.000,00

5100020080002 701627 CONVENIO Contratar Serviços de Consultorias que abranjam segmentos de Relacionamento Institucional Internacional e Marketing Institucional, que sejam responsáveis pela coordenação do desenvolvimento de toda a estratégia de Marketing e Relacionamento Institucional da Candidatura a ser adotada pelo COB através de sua Comissão de Candidatura Rio 2016, visando orientar e coordenar o trabalho de relacionamento com dirigentes de instituições envolvidas, bem como a divulgação da Candidatura em âmbito internacional, visando informar adequadamente os diferentes públicos alvo a respeito da Candidatura Rio 2016. Serão apresentações obrigatórias durante a Campanha: Sportaccord 2008 (Denver), Visita da Comissão de Avaliação do COI em 2009 (Rio de Janeiro), Apresentação Técnica ao COI em junho de 2009 (Lausanne, Suíça), Apresentação Final para o COI em outubro de 2009 (Copenhagen, Dinamarca), Assembléias Gerais de Associações de Comitês Olímpicos Nacionais e de Entidades Esportivas Internacionais cuja participação das Cidades CandiRJ RIO DE JANEIRO COMITE OLIMPICO BRASILEIRO 34117366000167 MINISTERIO DO ESPORTE 30/12/2008 02/01/2009 29/01/2010 2.242.631,83

5100020080028 701690 CONVENIO O objetivo principal do Projeto é a utilização do esporte não só como fonte de lazer para nossas comunidades, mas principalmente como meio de inclusão social e ainda como principal antídoto contra a incidência do uso drogas entre crianças e adolescentes e também como forma de combater os autos índices de repetência e evasão escolar, através de ações a atividades esportivas planejadas dentro da metodologia especificada no Projeto . Outro problema a ser equacionado sem dúvida é a falta de opções de lazer e atividades esportivas voltadas para as outras camadas da população neste caso os jovens, os adultos e os idosos. Tudo isso será equacionado através ações e atividades sócias esportivas elaboradas e planejadas para atender algumas de nossas comunidades onde as opções de lazer são insuficientes para as inúmeras necessidades. Uma vez que os Municípios a serem atendidos: Laje do Muriaé, Porciúncula, Cambuci e Itaperuna são Municípios situados na Região Norte do Estado do Rio de Janeiro, com uma população aproximaRJ LAJE DO MURIAE ONG VIDA 05730360000162 MINISTERIO DO ESPORTE 30/12/2008 19/01/2009 23/01/2011 205.000,00

5100020080013 701822 CONVENIO DF BRASILIA CONFEDERACAO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR03953020000175 MINISTERIO DO ESPORTE 30/12/2008 16/01/2009 22/02/2009 141.300,00

5100020080028 701848 CONVENIO Promover o funcionamento de núcleos de esporte recrativos e de lazer, com a realização de oficinas e eventos recreativos e esportivos no DF.DF BRASILIA ASSOCIACAO CULTURAL DE CAPACITACAO E INCLUSAO SOCIAL - ASCAPIS07692996000192 MINISTERIO DO ESPORTE 30/12/2008 19/01/2009 27/03/2010 299.610,00

5100020080028 702248 CONVENIO O Projeto núcleos de esporte e lazer da cidade PELC / PRONASCI vem atender as definições do Estatuto da criança e do adolescente, onde é salientado que é dever (...) da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer (...) à cultura (ECA, art.4º). Neste sentido, este projeto contempla esta legislação e promove a inclusão dos jovens através do esporte e do lazer, propiciando um espaço de atividades que diminuem sua situação de vulnerabilidade. A Secretaria de Assistência, Cidadania e Inclusão Social - SACIS, atua prezando a inclusão social da população. Para o desenvolvimento deste trabalho serão criados cinco núcleos:  •	Núcleo Arroio da Manteiga - Santa Marta / Tancredo Neves: Área de grande vulnerabilidade social. Em pesquisa realizada na região, foi verificado que muitas famílias, incluindo as crianças e os adolescentes, trabalham informalmente de forma irregular e clandestina na coleta deRS SAO LEOPOLDO MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 89814693000160 MINISTERIO DO ESPORTE 30/12/2008 19/01/2009 10/05/2010 349.999,44

5100020080031 702485 CONVENIO funcionamento do Programa Esporte e Lazer da Cidade - PELC, no Município Caçador.SC CACADOR MUNICIPIO DE CACADOR 83074302000131 MINISTERIO DO ESPORTE 30/12/2008 19/01/2009 02/01/2011 105.000,00

5100020080028 700402 CONVENIO O presente projeto baseia-se na instalação de Núcleos de Esporte e Lazer nos bairros PRONASCI, na cidade de Planaltina, que atenderão jovens entre 15 e 29 anos em atividades lúdicas de lazer, educação e cultura.GO PLANALTINA MUNICIPIO DE PLANALTINA 01740422000166 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 19/05/2010 139.546,00

5100020080028 700403 CONVENIO Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de 3 núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, em práticas esportivas e de lazer, em diversos locais, como praças, campos, parques, quadras, escolas, e passa a integrar esta proposta, independentemente de transcrição. Ação - Eventos Interdisciplinares: Constitui objeto da presente proposta a realização de Passeio com Colônia de Férias,no qual participarão 1200 pessoas, na cidade de Contagem, no período de 15 à 30 janeiro, e passa a integrar esta proposta, independentemente de transcrição. Grito de Carnaval,no qual participarão 400 pessoas em cada núcleo, na cidade de Contagem, no periodo de fevereiro, e passa a integrar esta proposta, independentemente de transcrição. Festival de Dança,no qual participarão 1200 pessoas, na cidade de Contagem, no mês de março, e passa a integrar esta proposta, independentemente de transcrição. MG CONTAGEM MUNICIPIO DE CONTAGEM 18715508000131 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 28/02/2010 209.999,38

5100020080028 700433 CONVENIO Ação de Funcionamento de Núcleo: Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de 4 (quatro) núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa de Esporte e Lazer na Cidade para atendimento de adolescentes e jovens, entre 15 e 24 anos, dentre os quais portadores de deficiência, em práticas esportivas e de lazer, em Lauro de Freitas , Bahia, e passar a integrar esta proposta, independente de transcrição. A Prefeitura de Lauro de Freitas, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer por meio do Departamento de Esporte, em parceria com o PRONASCI, Secretaria Estadual de Segurança Pública e as Secretarias Municipais de Administração, Educação, Saúde e Assistência social, procura consolidar ações que favoreçam a Rede de Proteção Social, através da implantação do PELC. Consolidar, e não criar, pois estas ações sócio-desportivas já são executadas no município, a exemplo do Programa Segundo Tempo, Esporte Urgente, Ruas de Lazer etc.. Trata-se de um programa do Ministério do Esporte e Lazer tBA LAURO DE FREITAS MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS13927819000140 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 08/01/2009 15/11/2010 281.661,00

5100020080028 700505 CONVENIO Constitui objeto da presente proposta a implantação e desenvolvimento de três núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, nas regiões com maior indice de violência do municipio de Esteio, nos bairros Primavera, São José e Novo Esteio, e passa a integrar esta proposta, independentemente de transcrição.RS ESTEIO MUNICIPIO DE ESTEIO 88150495000186 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 05/08/2010 203.602,20

5100020080028 700507 CONVENIO O projeto procura apresentar uma resposta aos desafios cotidianos, colocados pela realidade da violência cotidiana, onde um número cada vez maior e mais assustador de crianças e jovens, buscando nas ruas e nas drogas a fuga de seus problemas. Neste sentido, o projeto visa proporcionar oportunidades para estas pessoas abandonarem o problema e buscarem novos paradigmas através do esporte, desenvolvendo técnicas e fundamentos no processo de transformação e inserção social .SP TABOAO DA SERRA MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA46523122000163 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 16/01/2009 11/04/2012 140.000,00

5100020080028 700734 CONVENIO O Programa “Esporte e Lazer da Cidade” vai ao encontro com os nossos ideais com intuição de oferecer com qualidade o comprometimento  a prática esportiva e o lazer , trabalhando o caráter educativo nas aulas e possibilitando a participação social às crianças e adolescentes.SP JANDIRA MUNICIPIO DE JANDIRA 46522991000173 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 19/05/2010 140.845,06

5100020080018 700991 CONVENIO Produção de Materiais Esportivos por detentos do sistema penal brasileiro.TO PALMAS SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE03063416000147 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 05/01/2009 31/12/2013 1.003.899,01

5100020080031 701037 CONVENIO A proposta visa prioritariamente: 1) Expandir ações extensionistas direcionadas à terceira Idade, boa parte delas já desenvolvidas pela UESB nos três campi, cujo enfoque são as práticas esportivas e atividades de lazer (jogos, dança e recreação); 2) Articular e mobilizar entidades parceiras, como: Conselho Municipal do Idoso; Secretaria de Bem Estar Social da PMVC; Programa Sempre Viva do SESC; Programa Educação para a Vida - PEV; Projeto Viver com Saúde - UNIMED; Associação Conquistense de Integração aos Deficientes - ACID para os Portadores de Necessidades Especiais, atingindo um público alvo de 700 beneficiados diretos, sendo em sua maioria, aposentado(a)s, viúvo(a)s, pensionistas e 1000 beneficiados indiretamente (familiares e tutores).BA VITORIA DA CONQUISTA AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE13069489000108 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 27/06/2010 95.682,21

5100020080028 701280 CONVENIO Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de 06 (seis) núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas  com  deficiência,  em  práticas  esportivas  e  de  lazer. Locais: AMANTA Associação de Moradores da Martins Torres Rua Martins Torres 488 fundos Santa Rosa; Associação de Moradores e Amigos Palmeirinhas da Engenhoca Rua Henrique Castrioto 23 Engenhoca; FETAG Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio de Janeiro Rua Leonor Saramago 41 Fonseca; AMAC Associação de Moradores e Amigos do Cafubá Estrada do Cafubá s/nº Cafubá; Associação de Moradores e Amigos da São José Travessa São José s/nº Cubango; Associação de Moradores do Morro do Estado Rua Altamiro José Cabral s/nº Centro.RJ NITEROI GRUPO DE ESTUDO E ACAO COMUNITARIA - GEAC00379851000197 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 01/03/2010 419.940,00

5100020080028 701381 CONVENIO O objetivo principal do Projeto é a utilização do esporte não só como fonte de lazer para nossas comunidades, mas principalmente como meio de inclusão social e ainda como principal antídoto contra a incidência do uso drogas entre crianças e adolescentes e também como forma de combater os autos índices de repetência e evasão escolar. Outro problema a ser equacionado sem dúvida é a falta de opções de lazer e atividades esportivas voltadas para as outras camadas da população neste caso os jovens, os adultos e os idosos. Tudo isso será equacionado através ações e atividades sócias esportivas elaboradas e planejadas para atender algumas de nossas comunidades onde as opções de lazer são insuficientes para as inúmeras necessidades., valendo apenas lembrar que na verdade estamos buscando a manutenção e a ampliação destas atividades estendendo-as para outras comunidades uma vez que nós ja as desempenhamos.Uma vez que os Municípios a serem atendidos: Barra Mansa, Angra dos Reis e Parati são Municípios situados na RegiãRJ BARRA MANSA ASSOCIACAO ECOLOGICA PIRATINGAUNA03744280000130 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 08/01/2008 26/03/2010 395.000,00

5100020080039 701383 CONVENIO O principal objetivo do convenio é difundir a aeróbica  por meio de 2 eventos a Sensibilização nos dias 5 e 6 de fevereiro em São Paulo beneficiando 50 gestores dos núcleos do PST e na Capacitação nos dias 5 e 6 de março em São Paulo beneficiando 90 pessoas entre coordenadores de esporte e monitores do PST.SP SAO PAULO CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ESPORTES RADICAIS07012399000170 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 22/01/2009 26/08/2009 416.216,68

5100020080028 701634 CONVENIO Implantar 01(um) núcleo do Programa Esporte e Lazer da Cidade no Recanto das Emas-DF através das Oficinas gratuitas de Futebol de Campo, futsal, xadrez, Ginástica, Teatro, Expressão Corporal e Dança atenderemos 400 pessoas entre crianças, jovens e adultos.DF BRASILIA INSTITUTO DESPORTIVO CULTURAL LIDER05282380000118 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 08/01/2008 30/12/2009 69.840,00

5100020080028 701636 CONVENIO Ação Funcionamento de Núcleo: Constitui objeto da proposta o funcionamento de 01 núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, em práticas esportivas e de lazer, em São Lourenço do Sul, e passa a integrar esta proposta, independente de transcrição.RS SAO LOURENCO DO SUL MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL87893111000152 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 13/01/2009 05/12/2010 100.000,00

5100020080081 701695 CONVENIO Realização dos I Jogos Brasileiros Master com Coleta de Dados e Avaliação Comparativa dos Atletas pela Rede Cenesp.RJ RIO DE JANEIRO ENSINANDO - ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL (ONG)05535941000143 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 22/01/2009 29/04/2009 397.649,35

5100020080039 701824 CONVENIO O Projeto em seu objetivo geral visa proprocionar a 300 crianças e adolescentes tratados pela AMR e suas famílias, atendimento de cunho sócio-inclusivo e técnico-científico através do apoio a estrutura organizacional visando à implementação da reabilitação, favorecendo assim, o funcionamento social do “ser diferente” com qualidadeMG BELO HORIZONTE ASSOCIACAO MINEIRA DE REABILITACAO17221615000140 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 31/12/2012 1.455.067,33

5100020080028 701832 CONVENIO oferecer atividades esportivas, recreativas e de lazer, tais como: ginastica, capoeira, jogos, xadrez, dominó, dama, ping-pong, reforço escolar, entre outros para todas as faixas etárias, vole i, basquete, futsal.DF BRASILIA TRANSFORME - ACOES SOCIAIS E HUMANITARIAS04430077000152 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 10/10/2010 69.999,60

5100020080028 701834 CONVENIO Implantar 02(dois) núcleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade - PELC todas as idades, com o objetivo de ampliar as opções de esporte e lazer, combater o sedentarismo e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população.BA JEQUIE JEQUIE PREFEITURA 13894878000160 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 16/01/2009 28/02/2010 137.110,44

5100020080072 701875 CONVENIO Produção de Materiais Esportivos por detentos do sistema penal brasileiro.BA FEIRA DE SANTANA FUNDACAO DE APOIO AO MENOR DE FEIRA DE SANTANA16439002000111 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 05/01/2009 04/01/2011 905.716,97

5100020080001 702200 CONVENIO Implantação de 50 núcleos de esporte para atendimento de 5000 crianças e adolescentes dando acesso ao esporte, lazer e complementação alimentar.MG UBERLANDIA MUNICIPIO DE UBERLANDIA 18431312000115 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 25/10/2012 1.787.500,00

5100020080001 702201 CONVENIO Implantar 250 núcleos do Programa Segundo Tempo distribuidos em diversos municipios do Estado de Santa Catarina.  O principal objetivo do Segundo Tempo é possibilitar o acesso à prática esportiva e de lazer como um direito, e não um benefício, democratizando o acesso ao esporte educacional de qualidade como meio de inclusão social, de forma com que as crianças e os adolescentes em situação de risco social ocupem o seu tempo ocioso com ações saudáveis.SC SAO JOSE INSTITUTO CONTATO 85170652000127 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 22/12/2010 13.844.900,00

5100020080001 702203 CONVENIO Amenizar problemas sociais como delito juvenil, evasão escolar e acesso às drogas, atendendo a crianças e adolescentes carentes, através da orientação esportiva-social e educacional, em diversas modalidades esportivas, com o intuito de estabelecer um formato mais abrangente para a prática esportiva no município, utilizando-a como um instrumento de ação social preventiva. Reconhecendo que o esporte é uma ferramenta fundamental para assegurar e proporcionar a inclusão social, temos o objetivo de implantarmos atividades esportivas de caráter social fazendo com que as crianças, jovens e adolescentes tenham através do esporte, opções e oportunidades de ocuparem seus tempos ócios, diminuindo com isso o acesso à criminalidade, ao alcoolismo e às drogas em geral, além de buscarmos diminuir a evasão escolar. Com o intuito de amenizar estes problemas sociais a nossa meta é a de atender a 3000 crianças e adolescentes carentes, através da orientação esportiva - social e educacional, em diversas modalidades esportivas, coRJ ITABORAI ASSOCIACAO FAZENDO ACONTECER05216470000100 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 11/10/2011 1.482.699,90

5100020080001 702237 CONVENIO Implatação de 02 nucleos de Esporte Educacional para Crianças e Adolecentes de 07 a 14 anos para 200 criançasSC SANTA ROSA DE LIMA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA82926593000186 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 10/06/2011 140.800,00

5100020080028 702249 CONVENIO Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de 01(um) núcleo de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, em práticas esportivas e de lazer, em Plácido de Castro-AC, e passa a integrar esta proposta, independentemente de transcrição.AC PLACIDO DE CASTRO MUNICIPIO DE PLACIDO DE CASTRO04076733000160 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 23/01/2011 125.000,00

5100020080028 702251 CONVENIO Embora, no Art.1º do Capítulo Primeiro da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) leia-se: A assistência social, direito do cidadão e dever do estado é política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas, o Estado de Alagoas apresenta tristes índices de desenvolvimento, sendo detentor de vergonhosos recordes, como o maior índice de mortalidade infantil, o mais baixo nível de emprego de sua população em idade ativa, a mais alta taxa de analfabetismo e a mais alta concentração de renda e terra. Hoje, em Alagoas, mais da metade da população (56,5%), é socialmente excluída. A partir dos anos 90, o crescimento da violência urbana e do contingente dos morados de rua destacou, no Brasil, a exclusão social como um novo fenômeno. A forte recessão econômica causou uma piora das condições de vida, evidenciadas pela transição do regime autoritário para oAL MACEIO MUNICIPIO DE MACEIO 12200135000180 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 16/01/2009 01/10/2010 275.025,52

5100020080028 702255 CONVENIO Implantação do Programa Esporte e Lazer da Cidade no município de Brasiléia - Acre.AC BRASILEIA MUNICIPIO DE BRASILEIA 04508933000145 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 28/11/2010 125.000,00

5100020080001 702290 CONVENIO Proporcionar as crianças e jovens do projeto segundo tempo atividades que desenvolvam as estruturas psicomotoras, afetivas e cognitivas de forma plena; contribuindo para a formação de um cidadão mais ético e autônomo. Criar hábitos regulares de prática corporal, Garantir o direito de atividades esportivas e culturais aos educandos, participar de atividades corporais, estabelecendo relações de respeito mútuo com outros educandos;RJ NILOPOLIS MUNICIPIO DE NILOPOLIS 29138286000158 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 16/05/2013 2.032.600,00

5100020080002 702308 CONVENIO O presente Projeto Básico tem por objetivo a obtenção de recursos financeiros para organização da Visita de Avaliação Técnica do Comitê Olímpico Internacional a cidade do Rio de Janeiro, no período de 27 de abril a 3 de maio de 2009. Seguem descritas abaixo as metas de execução, e suas definições e detalhamento  encontram-se nos documentos anexos a este Plano de trabalho – Termos de referencia e orçamentos: 1.	Serviços de Credenciamento: 2.	Look e Sinalização para 2 hotéis - delegação do COI e membros da imprensa nacional e internacional; 3.	Totens para hotéis utilizados no evento; 	 4.	Encosto para cabeça de banco de ônibus, com aplicação de logomarca; 5.	Selo de Segurança Holográfico para Credenciais; 6.	Locação de Geradores para hotel onde se darão as Apresentações e para as Instalações Esportivas;  7.	Impressões Gráficas de Grande Porte para Publicações; 8.	Impressões Gráficas Rápidas para Publicações – relatórios e outros documentos gerados ao longo da Visita; 9.	Impressões Gráficas Rápidas para Plantas RJ RIO DE JANEIRO COMITE OLIMPICO BRASILEIRO 34117366000167 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 07/01/2009 31/08/2009 7.310.254,54

5100020080028 702309 CONVENIO O centro de Defesa dos Direitos Humanos De Betim, CDDHBETIM, entidade, comprometida com o desenvolvimento social da cidade de Betim, pondera que devido a localização próximo Belo Horizonte Capital, e sendo também um pólo de grandes indústrias, bem com FIAT e Refinaria Gabriel Passos (REGAP) empresas terceirizadas da Petrobrás e FIAT , no qual atrai também vários outros investimentos do setor industriário , comércio, serviço, entre outros ; o que torna Betim um atrativo para imigração desordenada , e não absorvendo a mão de obra local o que gera altos índices de violência . Outro fato é que segundo levantamento dos dados do mapa da violência divulgada na tribuna de Betim de 09/03/2007, o autor da pesquisa: Sr. Julio Jacob Waiselfisz Betim está em 10º lugar do Brasil com as maiores taxas de homicídios juvenis, mantendo-se também na 1º posição das 853 cidades de MG e 68º , no mapa da violência do Brasil. Outra publicação da tribuna de Betim de 09/03/2007 da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a EducaçãMG BETIM CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE BETIM19134584000116 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 28/11/2010 199.035,00

5100020080028 702310 CONVENIO - Metas Fortalecer as instituições comunitárias de forma a garantir a sustentabilidade do projeto e sua capacidade de ampliação social; » Fortalecer as manifestações esportivas e de lazer da comunidade local, que será protagonista desse projeto; » Afastar os jovens de ambientes propícios à criminalidade; » Despertar nos participantes uma maior preocupação e integração social, por meio do respeito e amizade fraterna; » Fomentar uma cultura de esperança e paz; » Promover a pesquisa e a descoberta de alternativas para a pratica das atividades propostas dentro das condições estruturais da comunidade assistida. » Proporcionar as comunidades atendidas atividades de esporte, lazer e cultura, associada a um programa de conscientização, Protagonista e mobilização social;  4.1 – 2800 pessoas aproximadamente 4.2 – 1500 crianças e adolescentes (até 17 anos) 4.3 – 950 jovens (18 a 24 anos) 4.4 – 150 adultos (25 a 59 anos) 4.5 –200 idosos (a partir dos 60 anos) 4.6 – 15 portadores de necessidades especiais 4.7 – 01 municípRJ RIO DE JANEIRO ORGANIZACAO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES SOCIAIS - OBRAS04518840000100 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 16/01/2009 16/05/2010 481.099,80

5100020080001 702359 CONVENIO Manutenção de 70 núcleos de esporte educacional no municipio de Americana no Estado de São PauloSP SAO PAULO FEDERACAO PAULISTA DE XADREZ47678388000148 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 31/12/2010 4.755.450,00

5100020080031 702371 CONVENIO Implantação de Núcleos Esportivos e de Lazer do Programa VIDA SAUDÁVELRN NATAL SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO LAZER08672827000153 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 20/01/2009 28/02/2010 412.568,06

5100020080031 702374 CONVENIO Realizar atividades físicas de esporte e lazer para pessoas com idade acima de 45 anos através da aquisição de materiais permanentes, cntratação de recursos humanos, aquisição de material de consumo, atividades de formação, eventos e divulgação que acontecerá em três bairros da cidade.RS PELOTAS MUNICIPIO DE PELOTAS 87455531000157 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 08/01/2008 22/06/2010 99.999,80

5100020080028 702418 CONVENIO Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de 04(quatro) núcleos de esporte recreativo e de lazer, do programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, em práticas esportivas e de lazer, em Praças de Esportes e Escolas Municipais de ensino fundamental, sendo Praça de Esporte DIC VI, EMEF Correa Melo, EMEF Carmelina de Castro Rinco e EMEF André Tosello, e passa a integrar esta proposta, independentemente de transcrição.SP CAMPINAS MUNICIPIO DE CAMPINAS 51885242000140 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 08/01/2009 15/04/2010 281.319,00

5100020080077 702425 CONVENIO Objetivo Geral.  O Projeto Atletismo Campeão tem o objetivo de manter e revelar atletas pernambucanos com potencial Olímpico, treinando, morando e competindo por nosso Estado, além de desenvolver e oportunizar que esses atletas e treinadores que desenvolvam suas potencialidades ao máximo, proporcionando novas oportunidades de participação em competições iniciantes até o de  maior nível técnico, como: Campeonatos Sul-Americanos, Campeonatos Ibero Americanos, Meetings Internacionais, Grand Prix, Jogos Pan-Americanos, Copas do Mundo, Campeonatos Mundiais e Jogos Olímpicos.  Objetivos Específicos.  1-	Descobrir, aperfeiçoar e manter treinando e morando em Pernambuco, atletas e treinadores com potencial para o alto rendimento.  2-	Identificação de um grupo seleto de atletas (máximo dez) com potencial para o alto rendimento nas áreas de saltos, velocidade e corridas com barreiras.  3-	Oportunizar participação de crianças e adolescentes na iniciação, aperfeiçoamento e treinamento do atletismo.  4-	Oportunizar aos trPE RECIFE ASSOC.DOS ARBITROS DE DESPORTOS AMADORES DE PERNAMBUCO02519063000184 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 28/01/2009 30/12/2009 127.236,00

5100020080077 702426 CONVENIO O Objetivo do Projeto Avança Pentatlo Pernambuco é garantir por um período de 12 meses o acesso popular ao Esporte Pentatlo Moderno bem como garantir o treinamento da Equipe Pernambucana de Pentatlo Moderno, contribuindo para melhoria da performance e representatividade do Estado no cenário Nacional e Internacional. Conseqüentemente o projeto aumentará o número de atletas praticantes do Pentatlo no Estado.  1-	Descobrir, aperfeiçoar e manter treinando em Pernambuco, atletas e treinadores com potencial para o alto rendimento em Pentatlo Moderno;  2-	Adquirir materiais e insumos de treinamento para os atletas e iniciadores do Pentatlo Moderno;  3-	Oportunizar aos treinadores pernambucanos, participação em Camping de treinamento que possibilite o aperfeiçoamento técnico;  4-	Contratar novos profissionais para treinamento específico das modalidades: tiro, esgrima, equitação, corrida e natação;  5-	Melhorar a qualidade técnica dos profissionais que mantém o treinamento de Pentatlo Moderno no Estado;PE RECIFE ASSOC.DOS ARBITROS DE DESPORTOS AMADORES DE PERNAMBUCO02519063000184 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 28/01/2009 14/04/2010 172.764,00

5100020080002 702683 CONVENIO Financiamento para contratação dos serviços de seguro viagem, diárias, passagens aéreas, transporte, uniforme, hospedagem e cobertura fotográfica, necessários para a realização de  Ação de Relações Públicas Internacional, por ocasião da entrega do Dossiê de Candidatura em Lausanne, Suiça.RJ RIO DE JANEIRO COMITE OLIMPICO BRASILEIRO 34117366000167 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 07/01/2009 27/02/2009 273.749,92

5100020080002 702685 CONVENIO Custear os serviços e materiais inerentes aos ensaios, preparação, participação e apresentação da Comissão de Candidatura Rio 2016 no evento SportAccord 2009.RJ RIO DE JANEIRO COMITE OLIMPICO BRASILEIRO 34117366000167 MINISTERIO DO ESPORTE 31/12/2008 08/01/2009 30/04/2009 469.644,23


