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Senhor(a) Prefeito(a),
O Brasil vive um momento único no cenário esportivo mundial. A preparação
para a Copa das Confederações, em 2013, a Copa do Mundo, em 2014, e os
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, em 2016, revela-se como grande oportunidade
para construir um novo País. Em suma, o Brasil vai crescer muito em pouco
tempo. Todos os brasileiros vão se beneficiar, dos mais ricos aos mais pobres.
A Copa vai estimular as pessoas a estudar, empreender e descortinar horizontes
profissionais. E, principalmente, divulgar a imagem de um país como ele é – ainda
com fortes diferenças sociais e regionais, mas miscigenado, alegre, hospitaleiro e
humano.
Os gestores municipais têm uma participação fundamental na formação desse
cenário, na medida em que contribuem para a implantação de equipamentos
esportivos necessários e para a descoberta de talentos esportivos que vão
representar o Brasil em competições.
O Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas – Municípios
Fortes, Brasil Sustentável é um momento propício para detalhar as ações e os
programas do Ministério do Esporte que podem somar esforços na busca
dessas conquistas. A implementação dos programas Cidade Esportiva, Esporte
e Lazer da Cidade, Segundo Tempo e o investimento em infraestrutura esportiva
integra as opções de participação dos municípios na construção dessa realidade.
O evento que congrega os governos municipais revela diversas possibilidades de
parcerias com o Ministério do Esporte, a partir do desenvolvimento de projetos
que apontam em uma direção: fazer do Brasil um celeiro de talentos das quadras,
campos e pistas de competição. Tais iniciativas consolidam as políticas públicas
para garantir o acesso de todos os setores da população à prática desportiva.
Nesta cartilha, o Ministério do Esporte lista as ações que considera relevantes
para que prefeitos e prefeitas possam adotá-las em seus municípios. Dessa
forma, estaremos jogando juntos, no mesmo time, para desempenhar a
incessante tarefa de transformar o conceito do esporte no nosso País.

Atenciosamente,
Aldo Rebelo
Ministro do Esporte
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O Programa Esporte e Lazer da Cidade
(PELC) visa proporcionar a prática de atividades físicas,

esportivas, culturais e de lazer, envolvendo todas as faixas
etárias e as pessoas com deficiência, estimulando a convivência
social, a formação de gestores e lideranças comunitárias,
favorecendo a pesquisa e a socialização do conhecimento e
contribuindo para que o esporte e o lazer sejam tratados como
políticas públicas e direitos de todos, por meio da implantação
de núcleos.
São dois os tipos de núcleos do PELC: Núcleos
Urbanos e Núcleos para Povos e Comunidades
Tradicionais (voltados para grupos culturalmente
diferenciados: ribeirinhos, quilombolas, rurais e
povos indígenas).
O atendimento pode ser feito por indicação de emenda
parlamentar ou com recursos próprios do ministério.
No caso de recursos próprios do ministério, a seleção é
realizada por meio de chamada pública.

Já o Programa Vida Saudável,
que possui os mesmos objetivos do PELC,
diferencia-se com relação ao públicoalvo beneficiado: adultos (a partir de 45
anos) e idosos (a partir de 60 anos). As
atividades dos núcleos do Programa
Vida Saudável são pensadas para
atender esse público específico.
O atendimento pode ser feito por
indicação de emenda parlamentar ou
com recursos próprios do ministério.
No caso de recursos próprios do
ministério, a seleção é realizada por meio
de chamada pública.

É tempo de viver melhor
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O Programa Segundo Tempo é uma iniciativa
do Ministério do Esporte destinada a democratizar o acesso à
prática e à cultura do esporte educacional. O objetivo é promover
o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens
como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade
de vida, prioritariamente daqueles que se encontram em áreas
de vulnerabilidade social e regularmente matriculados na rede
pública de ensino.
O atendimento pode ser feito por indicação de
emenda parlamentar ou com recursos próprios
do ministério. No caso de recursos próprios do
ministério, a seleção é realizada por meio de
chamada pública.

Programa
Mais Educação
Por meio de parceria com o Ministério da Educação,
o Ministério do Esporte deu mais um passo importante
na democratização do acesso ao esporte das crianças e dos
jovens brasileiros. Com o fortalecimento da ação intersetorial do
governo federal, integrando Esporte e Educação, foi possível
duplicar o atendimento do Programa Segundo Tempo, que
oferece múltiplas vivências esportivas no contraturno escolar,
inserindo definitivamente uma proposta de esporte na escola,
integrada ao seu projeto pedagógico.

Implantação e Modernização
de Infraestrutura para
o Esporte Educacional,
Recreativo e de Lazer
Construção, ampliação ou reforma da infraestrutura
esportiva voltada para o esporte educacional,
recreativo e de lazer.
O atendimento pode ser feito por indicação de
emenda parlamentar ou com recursos próprios do
ministério.
Para solicitar, a prefeitura deve cadastrar proposta
no SICONV e encaminhar ofício ao Ministério do
Esporte com o número da proposta.

Praça
da Juventude
Complexo esportivo e de lazer de aproximadamente 7 mil m², com
custo médio estimado em 2 milhões de reais. Na página do Ministério
do Esporte há um vídeo disponível com apresentação da praça. A Praça
da Juventude é uma importante área para a prática de esporte e lazer,
podendo se tornar também um ambiente de convivência comunitária.

Lei de Incentivo ao Esporte
A Lei de Incentivo ao Esporte

(11.438/2006) permite que patrocínios e doações
para a realização de projetos desportivos sejam
descontados do Imposto de Renda devido por
pessoas físicas e jurídicas, promovendo uma
participação mais efetiva de todos, num trabalho
conjunto entre governo e sociedade.

O prazo para apresentação
de projetos em 2013 se encerra
no dia 15 de setembro.

ESPORTE
DE ALTO RENDIMENTO/
OLIMPÍADAS

Programa
Cidade Esportiva

Visa articular as demandas de infraestrutura e de programas
esportivos de prefeituras e estados e os objetivos de formação
de atletas de alto rendimento, em conexão com a Rede Nacional
de Treinamento. A ideia é fomentar a vocação das cidades
para determinados esportes, olímpicos e paraolímpicos, para
alcançar a meta de projetar o Brasil como potência esportiva
mundial.
O propósito é que essa rede de instalações esportivas, públicas
e privadas, municipais ou estaduais, esteja alinhada
ao trabalho desenvolvido pelas confederações
e federações. O programa reflete a diretriz de
espalhar por todo o país o legado dos Jogos
Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro.

Centro de Iniciação
ao Esporte
Para dar início ao Programa Cidade Esportiva foi concebido o
Centro de Iniciação ao Esporte, que consiste na implantação de
equipamentos de infraestrutura de iniciação, formação e prática
esportiva com recursos da segunda etapa do PAC 2, direcionados
para as modalidades olímpicas e paraolímpicas eleitas no Plano
Brasil Medalhas. Serão equipamentos com dimensões oficiais
para a prática de esporte em municípios espalhados por todas
as regiões do país, contribuindo para a descoberta de talentos
esportivos, preferencialmente em municípios dos Grupos G1 e
G2 nas regiões mais carentes. Essa é mais uma iniciativa para
nacionalizar o legado olímpico dos Jogos Rio 2016.

A seleção é realizada
por meio de chamada pública.

COPA DO MUNDO
FIFA 2014

Centros
de Treinamento
Os Centros de Treinamento de
Seleções (CTSs) na Copa do Mundo são

pré-selecionados pela FIFA e cabe exclusivamente às
seleções de cada país a escolha de qual centro utilizar.
São três catálogos: no primeiro, foram pré-selecionados
54 CTSs.
Haverá mais dois catálogos a serem divulgados pela FIFA
– um, no primeiro semestre e outro, no segundo –. Por
isso, esse número vai aumentar.

