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EDITORIAL

N
o ano de 2006, nosso projeto dava seus primeiros 

passos. Idealizada por um grupo de atletas, profis-

sionais e entusiastas dos esportes, a De Peito Aber-

to Incentivo ao Esporte, Cultura e Lazer é uma Or-

ganização da Sociedade Civil de Interesse Público 

Federal (OSCIP), sem fins lucrativos, que foi criada com o objetivo 

de suprir a carência na promoção de eventos esportivos, culturais, 

educacionais e de saúde. Presente nos estados de Minas Gerais, 

Bahia e Pará, a instituição é especializada na elaboração, captação 

de recursos e gerenciamento de programas e projetos esportivos 

para os setores público e privado, com foco na Responsabilida-

de Social Empresarial. Os nossos consultores são especializados, 

com conhecimento técnico para desenvolver métodos e soluções 

de gestão, visando atender com qualidade, eficiência e economici-

dade.

Em seu aniversário de sete anos, a De Peito Aberto só tem a 

comemorar. Nossa credibilidade enquanto Oscip cresce a cada dia, 

fruto de uma equipe cuja direção prima por uma gestão séria e 

técnica, com transparência e eficiência. Celebramos essa data com 

o saldo de mais de cinco mil jovens beneficiados com nossos proje-

tos, que, além de oferecerem atividades esportivas orientadas por 

profissionais qualificados, proporcionam experiências únicas para 

os beneficiários, com atividades nas áreas de cultura e lazer. 

Através de técnicas de gestão atualizadas, ferramentas, equipes 

e ambientes de trabalho multidisciplinares, a De Peito Aberto traz 

resultados expressivos para o parceiro, como eficiência, economi-

cidade e ganho de imagem institucional, além de contribuir para 

a formação de jovens atletas e cidadãos, com total respeito aos 

valores humanos. Nossa consultoria tem o objetivo de propiciar o 

fomento esportivo e cultural, desenvolvendo soluções de gestão 

que possam atender desde o plano estratégico ao desenvolvimen-

to de um projeto de acordo com o seu planejamento fiscal e seu 

público-alvo. Formatamos o projeto sob medida para sua empresa 

com foco permanente na transparência, compromisso e responsa-

bilidade social.

Nesta oportunidade, gostaríamos de agradecer a todos os nos-

sos parceiros, que crescem a cada dia, por acreditarem, confiarem 

e nos ajudarem a construir um futuro melhor para milhares de 

crianças e adolescentes nos estados de Minas Gerais, Bahia e Pará.

Hagmar Madeira
Presidente da Oscip Federal De Peito 

Aberto Incentivo ao Esporte, Cultura 

e Lazer

Hagmar Madeira
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JIMI

Gestão do JIMI pela De Peito Aberto  
foi um sucesso
Oscip bateu o recorde em inscrições de municípios mineiros

Nos anos de 2007 e 2008, 

a Oscip Federal De Peito 

aberto Incentivo ao Es-

porte, Cultura e Lazer 

fi rmou um Termo de Par-

ceria com a Secretaria de Estado 

de Esportes e Juventude (SEEJ) de 

Minas Gerais, por meio de víncu-

lo de cooperação entre as partes, 

para executar o Programa Minas 

Olímpica Jogos do Interior de Minas 

(JIMI), tendo como objetivo principal 

aperfeiçoar a gestão dos jogos e a 

melhoria do nível técnico dos parti-

cipantes.

O JIMI é  a maior e mais tradicio-

nal competição do esporte especia-

lizado realizada em Minas Gerais, e 

tem como objetivos contribuir para 

o desenvolvimento integral do atle-

ta; fomentar a prática do esporte 

de rendimento; estimular a prática 

esportiva de rendimento entre os 

municípios do estado; possibilitar a 

identifi cação de talentos esportivos; 

promover a integração socioespor-

tiva entre as várias representações 

municipais; estimular o potencial 

econômico, cultural e turístico das 

regiões de Minas; proporcionar o 

aprimoramento dos talentos esporti-

vos dos municípios do estado; redi-

Minas Olímpica JIMI 2007

No ano de 2007, o maior even-

to esportivo do Estado de Mi-

nas Gerais teve a participação 

de 181 municípios. O evento ocorreu 

ao longo do ano em 3 etapas e 19 

cidades no interior de Minas Gerais 

com a participação de aproximada-

mente 13.500 atletas, em 15 modali-

dades esportivas. 

mensionar os valores socioculturais 

e esportivos dos participantes; indi-

car o representante do estado nas 

modalidades e categorias no Jogos 

Abertos Brasileiros (JABs) e ainda 

representar o esporte de Minas Ge-

rais.

Nos dias 22 e 23 de novembro 

de 2007, no Canto da Siriema, foi 

realizado o Seminário Técnico, even-

to desenvolvido dentro do JIMI, que 

contou com a presença de 117 repre-

sentantes esportivos municipais, ten-

do sido um sucesso, com a aprova-

ção de todas as mudanças propostas 

pela SEEJ e a De Peito Aberto.

Então governador Aécio Neves 
na abertura do JIMI
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Minas Olímpica JIMI 2008

Com o fomento do esporte pela De Peito Aberto, 

o JIMI de 2008 teve uma participação ainda 

maior, conseguindo inscrever 206 municípios 

mineiros. O evento ocorreu ao longo do ano em 3 

etapas e 19 cidades no interior de Minas Gerais com 

a participação de 13.653 atletas. Em 2008 o Minas 

olímpica JIMI obteve seu melhor resultado em parti-

cipações. A responsabilidade com o meio ambiente 

também foi um marco na historia do esporte mineiro 

com o compromisso ambiental firmado entre os mu-

nicípios, que, juntos, foram responsáveis pelo plantio 

de 5 mil mudas de árvores na etapa final de 2008. 

Mais um recorde alcançado, fruto dessa parceria de 

sucesso.Mesa do Congresso Técnico JIMI 2007

Com a palavra, o governador
Hoje em Dia: Aponte um caso de sucesso, de parceria 

entre o Estado, uma OSCIP e uma empresa.

Anastasia: De acordo com relatórios da AUGE sobre 
o JIMI, 70% dos participantes fi caram satisfeitos com a 
organização dos jogos. Para cerca de 60% dos municí-
pios, Oscip foi responsável pelas melhorias percebidas, 

72% que sua participação foi favorecida pelo apoio da 
Oscip e 100% consideraram que as informações e a 

assistência prestada pela Oscip foram sufi cientes.

Ao longo da execução dos jogos, são formadas redes 
locais com empresas parceiras nos municípios em que 
o evento acontece, garantindo o apoio ao município na 

preparação da infra-estrutura necessária para recepção 
dos visitantes e os atletas.

Antônio Augusto Anastasia
Governador

Fonte: Hoje em Dia

Foto: http://www.jornaledicaodobrasil.com.br
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Competição criada pela De Peito Aberto 
é praticada no Yacht Clube 
da Bahia
Yacht Fast Swim está em sua 3ª edição e é sucesso de público

FAST SWIM

A  
competição de nata-

ção em águas abertas 

criada pela De Peito 

Aberto, denominada 

Fast Swim, já está em 

sua terceira edição no Yacht Clu-

be da Bahia, um dos clubes náu-

ticos mais importantes do estado 

da Bahia. O Yacht Fast Swim em 

apenas três edições já reuniu es-

trelas da natação baiana com re-

presentatividade internacional, a 

exemplo de Allan do Carmo, vice-

-campeão mundial de maratonas 

aquáticas, e Luís Rogério Arapira-

ca, campeão brasileiro de natação 

e recordista sul-americano dos 

800 e 1500m livres. 

Na primeira edição, realizada 

em 7 de maio de 2011, o even-

to contou com a participação de 

alguns dos melhores atletas do 

Brasil, os baianos Victor Simões, 

Caroline Oliveira, Suelly Siqueira, 

Alan Santiago, Jardiel Neto, Re-

nan Rocha, André Brandão e Már-

cia Santos, dentre outros. 

Realizada no dia 26 de novem-

bro de 2011, a segunda edição 

contou com a participação de 

atletas de várias gerações da na-

tação, repetindo o sucesso do pri-

meiro evento, que teve a partici-

pação de mais de 100 nadadores, 

além do então prefeito, João Hen-

rique, e do vice-campeão mundial 

de maratonas aquáticas, Allan do 

Carmo. Dentre os 150 inscritos na 

2ª edição, entre a equipe do YCB 

e convidados de outros clubes, 

destacaram-se talentos da nova 

geração de maratonas aquáticas, 

os baianos Victor Simões, Jardiel 

Neto, Renan Barbosa, Marcelo 

Coller, além dos ex-atletas, o me-

dalhista olímpico Edvaldo Valério, 

Pamela Angel, Cristian Giammari-

no, dentre outros.

Categoria Kids – A partir da 

segunda edição, foi incluída a Ca-

tegoria Kids na competição, sendo 

permitida a participação de atle-

tas com idade a partir de 9 anos. 

Pode ser disputada por equipe de 

três atletas, nas categorias Trio 

Masculino e Trio Feminino. Cada 

nadador percorre 150 metros, 

cada. 

O Yacht Clube da Bahia ade-

riu à competição Fast Swim como 

um evento de participação, dire-

cionado aos seus atletas, sócios 

e convidados de outros clubes. 

Para além da disputa do título, o 

YFS está se consolidando como 

uma oportunidade de reencontro 

Fotos: Auremar Santos

Atletas no 1º Yacht Fast Swim
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Os venecores das categorias ganharamvoucher viagem

Atletas no 3º Yacht Fast Swim

FAST SWIM

entre os nadadores baianos, que 

aproveitam para se divertirem e 

também para treinarem, visando 

a próxima competição em águas 

abertas da Bahia, a Travessia à 

Nado Mar Grande-Salvador. “Pri-

meira vez que eu nadei, o evento 

é uma brincadeira, você vem e se 

diverte bastante, é uma descon-

tração, uma atividade diferente 

das travessias normais. Uma das 

principais coisas que eu vi aqui foi 

o prazer e a alegria de estar com 

os amigos participando da pro-

va”, destacou o campeão Allan do 

Carmo, que disputou e venceu na 

categoria trio, ao lado de Chris-

tian Giammarino e Marcos Rosá-

rio Filho.

A prova
O Fast Swim é disputado em 

três etapas de 700 metros cada, 

separadas uma da outra no tem-

po de 30 minutos, nas categorias 

Individual Feminino e Masculino, 

Trio Feminino e Masculino e Trio 

Misto Kids Mirim e Petiz. A equipe 

principal tem, no mínimo, um na-

dador da categoria Master. A clas-

sificação se dá através da soma 

dos três resultados da categoria 

individual e em grupo.

“Foi uma prova organizada, o 

circuito é muito pequeno então 

não teve muita dificuldade. Es-

tamos acostumados a nadar por 

mais de uma hora, então é um de-

safio de estar sempre nadando e 

descansando de dez a 15 minutos, 
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Todos os participantes do 3º YFS

muito a competição. Gostaria de 

parabenizar a todos, a organiza-

ção foi maravilhosa”, elogiou.

O 3º YFS contou com o apoio 

da Aratu Seguros e da Star Am-

biental. A arbitragem ficou por 

conta da Federação Baiana de 

Desportos Aquáticos (FBDA). Ga-

rantiram a segurança do evento 

o Salvamar, Capitania dos Portos, 

Corpo de Bombeiros e a equipe 

servindo de treinamento para a 

travessia Mar Grande-Salvador”, 

disse Luís Rogério Arapiraca, 

campeão da categoria individual.

A campeã na categoria in-

dividual feminino, Suelly Siquei-

ra, também fez sua avaliação da 

competição. “Foi uma prova muito 

disputada, divertida, teve gran-

des nomes como Allan do Carmo 

e Arapiraca, que engrandeceram 

FAST SWIM

Os campeões 
ganharam 
voucher 
viagem, 

oferecido 
pela Aratu 
Seguros

Estrutura do 3º YFS

de salva-vidas do Yacht Clube da 

Bahia.

Fast Swim
A competição Fast Swim pode 

ser adaptada para qualquer em-

presa ou instituição pública lo-

calizadas em cidades litorâneas. 

As maratonas aquáticas têm tido 

uma proporção cada vez mais 

crescente no mundo, além de ter 

uma grande representatividade 

em número de participantes e ad-

miradores, sendo hoje o segundo 

esporte mais praticado, passando 

a se tornar esporte olímpico. 

TT dd ti i t dd 3º3º YYFSFS
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Superar para vencer
Projeto SuperAção benefi cia jovens internos de centros socioeducativos

SUPERAÇÃO

A  
sensação de liberdade 

e de inclusão social 

pode ser vivida pelos 

1050 adolescentes 

beneficiados com o 

Projeto SuperAção, uma iniciati-

va inovadora da Oscip Federal De 

Peito Aberto Incentivo ao Esporte, 

Cultura e Lazer em parceria com 

a Secretaria de Estado de Defesa 

Social (Seds) de Minas Gerais.

O projeto, que teve início em 

julho de 2009, atende adolescen-

tes que cumprem medidas de in-

ternação em vinte centros socio-

educativos em todo o estado de 

Minas Gerais e ainda oito casas de 

semiliberdade, em Belo Horizonte. 

Para esses jovens, são realizadas 

atividades esportivas diversifica-

das e de forma sistemática, com 

acompanhamento de profissionais 

de educação física. “Uma oportuni-

dade ímpar de levar esperanças de 

um futuro mais digno, através do 

esporte, para jovens em situação 

de risco social”, destacou Wences-

lau Madeira, presidente da De Pei-

to Aberto e coordenador geral do 

projeto.

O lançamento oficial do pro-

grama foi realizado no dia 1º de 

setembro de 2009, no Centro So-

cioeducativo Santa Clara, no bairro 

Capitão Eduardo, em Belo Horizon-

te. O evento contou com as presen-

ças do então secretário de Estado 

de Defesa Social, Maurício Campos 

Júnior, e do então subsecretário de 

Atendimento às Medidas Socioedu-

cativas, Ronaldo Pedron.

A proposta é desenvolver os 

principais esportes coletivos es-

colares, como basquetebol, futsal, 

Lançamento 4° olimpiadaLL t 44°° lli i dd
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SUPERAÇÃO

Centros de atendimento:
Região Metropolitana de Belo Horizonte
• Centro de Internação Provisória Dom Bosco - CEIP/DB
• Centro de Internação Provisória São Benedito - CEIP/SB
• Centro de Reeducação Social São Jerônimo – CRSSJ
• Centro Socioeducativo Horto – CSEH
• Centro Socioeducativo Santa Terezinha - CSEST
• Centro Socioeducativo Santa Helena - CSESH
• Centro de Atendimento ao Adolescente - CEAD
• Centro Socioeducativo Santa Clara - CSESC
• Centro Socioeducativo Justinópolis - CSEJU

Interior de Minas Gerais
• Sete Lagoas - Centro Socioeducativo Sete Lagoas - CSESL
• Sete Lagoas - Centro de Internação Provisória de Sete Lagoas - CEIP/SL
• Juiz de Fora - Centro Socioeducativo de Juiz de Fora – CSEJF
• Divinopolis - Centro Socioeducativo de Divinopolis - CSED
• Gov Valadares - Centro Socioeducativo São Francisco de Assis - CSESFA
• Teófi lo Otoni - Centro Socioeducativo São Cosme - CSESCO
• Patos de Minas - Centro de Internação Provisória de Patos de Minas – CEIP/PM
• Pirapora - Centro Socioeducativo de Pirapora - CSEP
• Uberlândia - Centro Socioeducativo de Uberlândia – CSEU
• Uberaba - Centro Socioeducativo de Uberaba – CSEU
• Montes Claros - Centro Socioeducativo Nossa Sra. Aparecida - CSENSA

Semiliberdade
• Centro Encaminhamento a Semiliberdade
• Casa Planalto
• Casa São Luis
• Casa São João Batista
• Casa Jaqueline
• Casa Ipiranga
• Casa Letícia
• Casa Santa Amélia

Em agosto de 2012, foi reali-

zada a terceira capacitação 

de professores do Projeto 

SuperAção. Em parceria com a 

Diretoria de Formação Educa-

cional e Profi ssional (DFP) e a 

Subsecretaria de Atendimento 

às Medidas Socioeducativas (SU-

ASE), a Oscip De Peito Aberto 

reuniu todos os profi ssionais do 

projeto para discutir as estraté-

gias de intervenções do esporte 

no processo de ressocialização 

dos adolescentes.

Capacitação de 
Professores

handebol, voleibol e outras moda-

lidades que possam contribuir no 

processo de ressocialização dos 

adolescentes. Tem também aulas 

de peteca, xadrez e judô, esportes 

que não são praticados em equipe, 

mas que possuem uma alta capaci-

dade de desenvolvimento da con-

centração e estratégia de jogos.

O Projeto SuperAção, que co-

meçou atendendo 550 jovens, 

completa seu quarto ano execu-

tando o que assegura a Consti-

tuição Federal, no artigo 123 do 

Estatuto da Criança e do Adoles-

cente (ECA), que estabelece que 

durante o período de internação, 

inclusive a provisória, as atividades 

pedagógicas são obrigatórias, bem 

como no artigo 124, que diz que é 

direito do adolescente privado de 

liberdade receber escolarização e 

profissionalização e também reali-

zar atividades culturais, esportivas 

e de lazer. 

Nessa perspectiva, o Sistema 

Nacional de Atendimento Socio-

educativo (SINASE) coloca o es-

porte, a cultura e o lazer como um 

eixo estratégico de ação socioedu-

cativa, preconizando por meio de 

atividades esportivas a promoção 

do ensinamento de valores como 

tolerância, liderança, disciplina, 

cooperação e inserção social. “O 

esporte é uma importante ferra-

menta para o trabalho educativo, 

pois procura transmitir princípios 

como respeito, sabedoria, humil-

dade, além de contribuir para a 

formação da personalidade do in-

divíduo”, complementou Wenceslau 

Madeira.

Assim, a De Peito Aberto e a 

Seds, por meio do Projeto Supe-

rAção, cumprem o que assegura 

a Constituição Federal, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, o SI-

NASE, e também a Lei de Diretri-

zes e Bases da Educação. “Nosso 

objetivo é cooperar com a comuni-

dade socioeducativa na formação 

de adolescentes em cumprimento 

de medidas de privação, na pro-

moção e desenvolvimento de habi-

lidades e competências tais como 

competência pessoal, relacional, 

produtiva, gestão e competência 

cognitiva, aprender a aprender e 

aprender a ensinar”, explicou Ma-

deira. 

Sem dúvida, este convênio vem 

alavancar ações complementares 

para o desenvolvimento de ado-

lescentes que possam exercer sua 

cidadania, na promoção de uma 

sociedade mais igual. É uma ques-

tão de oportunizar para superar e 

vencer os desafios.
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SUPERAÇÃO

Olimpíadas fortalecem o
Projeto SuperAção
Evento possibilita a integração, a disciplina e a convivência saudável entre os 
internos 

O É com o espírito olím-

pico, de cultivar a paz, 

a amizade e o bom 

relacionamento, que 

o Projeto SuperAção 

promove as olimpíadas entre as 

equipes dos centros socioedu-

cativos da região metropolitana 

de Belo Horizonte, incluindo Ri-

beirão das Neves e Sete Lagoas, 

como parte do cumprimento de 

uma de suas metas. O objetivo é 

promover uma maior integração 

entre as unidades, criando opor-

tunidades de disputas saudáveis.

1ª Olimpíada

A 
primeira Olimpíada foi rea-

lizada em 2010, com mais 

de trinta jogos de quatro 

modalidades esportivas, tendo 

como destaque o futsal e como 

prioridade o melhoramento do 

condicionamento físico, aliado a 

valores como disciplina, coope-

ração e trabalho em equipe. Cer-

ca de 350 adolescentes de oito 

Centros Socioeducativos de Belo 

Horizonte e da Região Metropoli-

tana participaram da competição, 

que foi marcada pela empolgação 

e alegria dos participantes. 

Os jogos finais foram dispu-

tados no Centro Socioeducati-

vo Santa Clara (Csesc), onde se 

reuniram adolescentes de outras 

três unidades. Os times do Csesc 

e do Centro de Internação Pro-

visória Dom Bosco (Ceip/DB) 

disputaram da primeira à quar-

ta colocação no campeonato de 

futsal. As adolescentes do Centro 

de Reeducação Social São Jerô-

nimo (CRRSJ), no bairro Horto, 

apresentaram um circuito de gi-

nástica e os meninos do Centro 

de Atendimento ao Adolescente 

(Cead), que fica no bairro Lindeia, 

se destacaram com uma apresen-

tação de judô. Eles saltaram da 

faixa branca para a cinza. A tran-

sição contou com a presença do 

campeão mundial de judô Luciano 

Correia.

Devido ao grande sucesso 

da primeira edição, os idealiza-

dores do projeto, a Subsecreta-

ria de Atendimento às Medidas 

Socioeducativas (Suase) da Se-

cretaria de Estado de Defesa 

Social (Seds) e a Oscip De Pei-

to Aberto, pretendem ampliar a 

olimpíada para atender todos os 

centros. Além de jogos de fute-

bol, também são praticadas ou-

tras modalidades, que devem 

ser disputadas obrigatoriamente 

para a soma dos pontos totais, 

tendo como finalidade despertar 

o interesse dos participantes por 

outros esportes. Os times que se 

destacaram na primeira olimpía-

da foram o do Csesc e do Ceip/ 

DB, que dominaram a final e a 

semifinal. O título ficou para os 

donos da casa, Csesc, que contou 

com todo o apoio da torcida. 

Para o diretor da Oscip De 

Peito Aberto, Wenceslau Madeira 

Júnior, o esporte ensina regras, 

disciplina, convivência social e 

cidadania aos adolescentes, além 

de proporcionar benefícios para 

a saúde. De acordo com o pro-

fessor Marcelo Sena, houve uma 

melhora de 10% no condiciona-

mento físico dos adolescentes, se 

Abertura 3ª Olimpíada
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comparados os índices de agosto 

de 2009 e março de 2010, além 

da redução no percentual de gor-

dura.

Sem cigarro - Paralelamente 

às atividades esportivas, houve a 

promoção de uma campanha an-

titabagismo, que fez com que o 

cigarro fosse abolido em todos os 

centros socioeducativos de Belo 

Horizonte. Uma adolescente de 

15 anos do CRRSJ, que participou 

da apresentação de ginástica, 

parou de fumar há quatro meses. 

“Agora não gosto nem do cheiro 

do cigarro, até embrulha meu es-

tômago”, disse.

2ª Olimpíada

N a segunda edição, realizada 

em 2011, o espírito olímpico 

contagiou a cerimônia de 

lançamento, com direito a tocha 

olímpica e juramento de espírito 

esportivo, de lealdade e respeito 

às regras. Centenas de adolescen-

tes participaram das competições, 

nas cinco modalidades – peteca, 

xadrez, vôlei, handebol e futsal. 

Uma disputa de peteca entre a 

equipe do Centro de Reeducação 

Social São Jerônimo contra a do 

Centro de Internação Provisória 

Dom Bosco abriu as Olimpíadas. 

Também houve neste primeiro dia 

a disputa de xadrez em quatro me-

sas simultâneas e uma apresenta-

ção de judô de jovens do Centro 

de Atendimento ao Adolescente 

(Cead).

O subsecretário de Atendimen-

to às Medidas Socioeducativas, 

Ronaldo Araújo Pedron, disse que 

acredita que o projeto tem propor-

cionado um espaço de convivência 

positivo, produtivo, pautado em 

regras, o que modifica de forma 

substancial a postura dos jovens 

dentro e fora dos centros. “Temos 

um projeto de esporte consistente. 

Não sei se vamos conseguir for-

mar atletas. Mas, com certeza, for-

maremos cidadãos. Se os adoles-

centes conseguirem assimilar este 

espírito, o sucesso está garantido. 

Não apenas do projeto, mas de 

seus processos de ressocializa-

ção”, avaliou.

O coordenador técnico do pro-

jeto SuperAção pela Oscip De Pei-

to Aberto, Fábio Araújo, destacou 

entre os benefícios do aprendizado 

gerado pelo esporte, a interação 

e vivência em comunidade. “O es-

porte é coletivo, precisa da equi-

pe. Não adianta um time de futsal 

ter só um bom jogador. Ele precisa 

de outras pessoas. O trabalho em 

equipe e o respeito ao outro são 

princípios que devem ser levados 

não só para dentro de campo, mas 

para a vida de cada um dos ado-

lescentes”, frisou.

Para um dos participantes, de 

16 anos, que cumpre medida no 

Centro Socioeducativo Santa Cla-

ra, em Belo Horizonte, o torneio é 

um caminho que se abre para seu 

processo de ressocialização. Ele 

conta que na unidade há quatro 

times de futsal, mas que apenas 

um foi escolhido para participar 

das Olimpíadas. O jovem explica 

que os critérios da escolha foram 

a tranquilidade, o bom comporta-

mento e a disciplina dos jogadores. 

“O esporte ajuda a sair da vida do 

crime. Aprendi que lá fora tenho 

que ser o mesmo que sou aqui 

dentro. Tratar as pessoas bem e 

ser honesto com os outros, para 

que eles também sejam honestos 

comigo”, relatou.

O secretário de Estado de De-

fesa Social, Lafayette Andrada, 

presente à abertura da 2ª edição 

das Olimpíadas, desejou aos ado-

lescentes que o período que estão 

cumprindo medida de internação 

seja o mais breve possível, mas, 

sobretudo que seja de reflexão e 

mudança de vida. “Para que isso 

ocorra, é imprescindível a atua-

ção dos servidores do Sistema de 

Defesa Social, que devem ser pre-

cursores de novas atividades que 

visem o bem estar dos jovens que 

estão cumprindo medida. Nosso 

Sistema de Defesa Social é, efeti-

vamente, um sistema que funciona 

e por isso é referência no país”, 
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destacou.

O subsecretário Ronaldo Pe-

dron reforçou a importância dos 

diversos parceiros do sistema 

socioeducativo para os avanços 

obtidos. “Este espaço pode simbo-

lizar um pouco do trabalho reali-

zado, pautado pela certeza de que 

só a união de esforços possibilita 

o trabalho correto”, afirmou.

Para professor do SuperAção, 

Leonardo Costa, o envolvimento 

nas Olimpíadas reflete diretamen-

te no interesse pelo projeto ao 

longo de todo o ano. “A motivação 

para a competição aumentou mui-

to e, com isso, aumentou também 

a presença dos adolescentes nas 

aulas. Eu tinha turmas com 10 alu-

nos, agora têm quase 20 e outros 

querendo participar”, conta.

Premiações
O último jogo das Olimpíadas 

foi uma disputa de futsal entre o 

CSESL e o Centro de Internação 

Provisória (Ceip) Dom Bosco, que 

terminou com o placar de 5 a 3 

para a equipe do Ceip. “Lavamos 

a alma! Eles ganharam da gente 

no handebol e agora foi o troco, 

tivemos muita raça!”, comemora 

um adolescente de 17 anos, mem-

bro do time campeão. Um prêmio 

importante também foi dado ao 

Centro Socioeducativo Santa 

Helena (CSESH), a equipe que 

menos cometeu faltas durante a 

competição. Eles ficaram com o 

troféu “Fair Play”, tendo levado 

apenas um cartão amarelo.

No handebol, os dois primeiros 

lugares se inverteram: o CSESL 

de Sete Lagoas ficou com o pri-

meiro lugar e o Dom Bosco em 

segundo. Além disso, um jogador 

de Sete Lagoas foi o artilheiro da 

modalidade e considerado o des-

taque da competição. “A gente 

tem que empenhar, fazer o me-

lhor da gente, tudo o que for pos-

sível”, ensina. Já o goleiro menos 

vazado nos jogos foi o do Centro 

Socioeducativo de Justinópolis 

(CSEJ).

A equipe de Sete Lagoas le-

vou, ainda, o primeiro lugar na 

disputa de xadrez, seguida pelo 

grupo do Centro Socioeducativo 

Santa Helena (CSESH), que ficou 

em segundo. No vôlei, o campeão 

foi o Ceip São Benedito e o vice 

foi o CSEJ. Por fim, na disputa 

de peteca o primeiro e segundo 

lugar ficaram, respectivamente, 

com as unidades Santa Helena e 

Sete Lagoas.
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3ª Olimpíada

A 
terceira edição das Olimpía-

das foi realizada em janeiro de 

2012, e contou com a partici-

pação de cerca de 250 adolescentes 

de dez unidades socioeducativas de 

Minas Gerais, que disputaram nas 

modalidades xadrez, tênis de mesa, 

peteca, vôlei, handebol e futsal, que 

são disputadas obrigatoriamente 

para a soma dos pontos totais.

A abertura do evento aconteceu 

no Centro Socioeducativo de Justinó-

polis (Cseju), em Ribeirão das Neves, 

na Região Metropolitana de Belo Ho-

rizonte. Além da presença de repre-

sentantes de todas as delegações, 

houve apresentação de basquete de 

rua, realizada pela Central Única das 

Favelas (Cufa), de hip hop pelos ado-

lescentes do Centro Socioeducativo 

Santa Helena e dos jovens da ofi cina 

de música do Cseju.

A superintendente de Gestão das 

Medidas de Privação de Liberdade da 

Suase, Elaine Rocha Maciel, destacou 

a importância de sistematizar o tra-

balho esportivo dentro das unidades 

e de trabalhar, entre outros aspectos, 

a integração promovida pelo esporte.

Um adolescente de 18 anos do 

Cseju participou das Olimpíadas pela 

primeira vez e foi escolhido para fa-

zer o juramento dos atletas. Ele con-

tou que não imaginou que teria esse 

tipo de atividade dentro da unidade 

socioeducativa. “É a oportunidade 

de mostrar nosso desempenho. Acho 

que me viram como um adolescente 

exemplar, que tem comprometimento 

com a medida”, disse. O atleta jogou 

tênis de mesa e defi niu qual é, para 

ele, a receita da vitória: “concentrar e 

dar o melhor de si”.
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Em janeiro de 2013, foi realizada 

a quarta edição das Olimpíadas 

com a presença de 250 ado-

lescentes dos Centros de Internação 

Provisória Dom Bosco e São Bene-

dito e os Centros Socioeducativos 

de Justinópolis, Sete Lagoas, Santa 

Terezinha, Horto, Santa Clara, Santa 

Helena e Centro de Atendimento ao 

Adolescente (Cead). Foram disputa-

das as modalidades de xadrez, tênis 

de mesa, peteca, voleibol, handebol, 

futsal e basquete de rua (streetball). 

Presente na solenidade de aber-

tura, realizada no Centro Esportivo 

do Vale do Jatobá, em Belo Horizon-

te, o secretário de Estado de Defesa 

Social, Rômulo de Carvalho Ferraz, 

destacou: “É uma honra participar 

deste que é o primeiro evento que 

realizamos em 2013. Acreditamos 

nessa iniciativa uma vez que, por 

meio dos jogos, os adolescentes têm 

acesso à cultura e ao esporte, que 

são formas fundamentais de recupe-

ração”.

Segundo a subsecretária de Aten-

dimento às Medidas Socioeducati-

vas, Camila Silva Nicácio, o objetivo 

do evento é sistematizar o trabalho 

esportivo dentro das unidades e tra-

balhar, entre outros aspectos, a in-

tegração promovida pelo esporte. 

“Esse é um momento de intercâmbio 

e confraternização entre os adoles-

centes”. De acordo com a subsecre-

tária, o projeto SuperAção garante 

ainda o direito às atividades espor-

tivas, um importante eixo da medida 

socioeducativa que está preconizado 

pelo Estatuto da Criança e do Ado-

lescente (ECA).

Segundo o supervisor do Proje-

to Superação, Rafael Diniz, o nível 

técnico dos jogos foi superior nesta 

edição. “Os agentes passaram por 

uma capacitação em 2012 e pude-

ram orientar de uma melhor forma 

os adolescentes que integravam as 

equipes competidoras”, explica. 

4ª Olimpíada

SUPERAÇÃO
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na e respeito, além de contribuir 

para a melhoria da autoestima 

dos adolescentes infratores.

O exame de troca da faixa 

branca para a cinza – a que cor-

responde ao segundo grau do judô 

– foi aplicado pelo professor dos 

adolescentes, Ricardo Loureiro. 

“Eu me sinto profissionalmente 

realizado e me surpreendi com o 

empenho e a aceitação dos ado-

lescentes com o esporte”, contou.

Para a diretora de atendimen-

to do Cead, Tatiana Tironi, com 

a prática do esporte, “os ado-

Dando continuidade às 

ações do projeto no eixo 

da saúde, está programado 

um novo procedimento de ava-

liação física dos adolescentes do 

sistema socioeducativo. Todos 

esses dados visam complementar 

o primeiro relatório de avaliação 

física do Projeto SuperAção, que 

avaliou 84% (776 adolescentes) 

da população dos 19 centros vi-

sitados.

Adolescentes do CEAD 
trocam de faixa no judô 

O s adolescentes do Cen-

tro de Atendimento ao 

Adolescente (Cead), 

em Belo Horizonte, re-

alizaram o exame de 

troca de faixa de judô no dia 17 

de outubro de 2012. O esporte é 

incentivado na unidade por meio 

do Projeto SuperAção. Os 33 ado-

lescentes que cumprem medida 

neste centro praticam judô todas 

as semanas.

O coordenador do Superação, 

Fábio Araújo, explica que “o proje-

to visa dar continuidade à prática 

de atividades físicas pelos adoles-

centes de forma supervisionada”. 

A gerente de formação profis-

sional da Diretoria de Formação 

Educacional e Profissional da Su-

ase, Glauce Rotondo, completa: “a 

ideia é trabalhar o esporte em um 

sentido educativo”. Para a direto-

ra geral da unidade, Patrícia da 

Silva, o esporte transmite valores 

de convivência em grupo, discipli-

Troca de faixas - outubro - 2012. Centro socioeducativo Santa Helena

lescentes infratores se veem em 

um papel diferente frente à so-

ciedade”. Um dos adolescentes 

que cumprem medida socioedu-

cativa afirmou que o judô o en-

sinou valiosas lições. “Agora eu 

tenho responsabilidade porque, 

sem ela, não se aprende nada. 

Tem que ter disciplina e respeito 

com os outros adolescentes e o 

com o professor”, destacou. Após 

a realização dos exames, a faixa 

cinza foi entregue pelas mães, 

juntamente com um certificado, 

a todos os adolescentes. Além 

do judô, o Projeto Superação ain-

da incentiva a prática de outras 

modalidades esportivas no CEAD, 

como basquete, ping-pong, vôlei e 

futebol.

Fotos: Site Secretaria de Estado de Defesa Social

SUPERAÇÃO
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COPA 2014

Trilhos da Cidadania 
chancelado pelo GECOPA
Projeto integra a Programação Ofi cial do Governo Federal da Promoção do 
Brasil para a realização da Copa do Mundo FIFA de 2014

Sessenta e dois anos após 

a primeira Copa do Mun-

do disputada no Brasil, o 

País se prepara para se-

diar pela segunda vez este 

mega evento esportivo, que prome-

te não apenas passar por aqui, mas 

marcar a vida dos brasileiros, sob 

diversos aspectos. Salvador, primei-

ra capital do Brasil, terá sua primei-

ra experiência como cidade-sede 

da Copa do Mundo em 2014, e foi 

escolhida, dentre outras caracterís-

ticas, por reunir condições de ele-

vado potencial turístico e esportivo.   

Com o objetivo de assegurar o 

legado deste mega evento na vida 

da população mais carente de Sal-

vador, a Oscip Federal De Peito 

Aberto Incentivo ao Esporte, Cultu-

ra e Lazer e o Ara Ketu desenvolve-

ram o Projeto Trilhos da Cidadania 

(Railroad of Citizenship), que visa 

explorar as potencialidades do Su-

búrbio Ferroviário de Salvador para 

garantir um legado sociocultural e 

turístico da região através da Copa 

do Mundo de 2014.

Trilhos da Cidadania, registra-

do sob o Nº 1311386641, integra o 

Plano de Promoção do Brasil para a 

Copa do Mundo de 2014, com chan-

cela outorgada pelo Ministério do 

Esporte em 24 de agosto de 2012. 

O cantor e compositor Tatau, da 

Banda Ara Ketu, padrinho do Proje-

to Trilhos da Cidadania, recebeu do 

ministro do Esporte, Aldo Rebelo, a 

chancela do projeto, em cerimônia 

realizada no Ministério do Esporte, 

no dia 27 de setembro, em Brasília. 

A solenidade ofi cializou os projetos 

que integram o Plano de Promoção 

do Brasil para a Copa do Mundo 

FIFA 2014.

Wenceslau Madeira, Tatau, Vicente Neto, chefe de gabinete do Ministério do Esporte e Hagmar Madeira
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O projeto

O 
Projeto Trilhos da Cidadania é 

uma proposta de intervenção 

que pretende criar condições 

de conectividades entre as dez co-

munidades que formam o Subúrbio 

Ferroviário de Salvador, através das 

dez estações de trem que formam o 

eixo de mobilidade sobre trilhos do 

subúrbio. As estações passarão a 

atuar como estrutura facilitadora e 

multiplicadora do capital sociocultu-

ral e turístico da região.

O trem será utilizado como um 

modelo efi ciente de comunicação 

social, com o objetivo de renascer a 

autoestima do povo suburbano e a 

integração de inúmeros atores, mo-

vimentos, projetos culturais, educa-

cionais e esportivos, recolocando o 

Subúrbio Ferroviário de Salvador no 

contexto turístico da cidade, atra-

vés da realização da Copa do Mundo 

FIFA 2014.

Serão realizadas, a partir do trem, 

ações de comunicação e informação 

das temáticas prioritárias através 

dos símbolos que identifi cam os Ob-

jetivos de Desenvolvimento 

para o Milênio (ODM), que 

são um conjunto de oito 

objetivos a serem atingidos 

pelos países até o ano de 

2015, por meio de ações 

concretas dos governos e 

da sociedade. Os ODM nas-

ceram com a Declaração 

do Milênio, aprova-

da pelas Nações 

Unidas em 8 

de setembro 

de 2000. O 

Brasil, em con-

junto com 191 

países-membros 

da ONU, assinou 

o pacto e estabe-

leceu um compro-

misso compartilhado 

com a sustentabilidade do Planeta. 

Desde então, estes objetivos são a 

agenda do Planeta, a agenda da Hu-

manidade, a agenda do Brasil e tam-

bém a agenda do Projeto Trilhos da 

Cidadania.

Wenceslau Madeira 
com a chancela ao 
lado do ministro 

Aldo Rebelo

Luis Fernandes, secretário 
executivo, Tatau e o 

ministro Aldo Rebelo
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NOVOS TALENTOS BAHIA

Investindo 
no futuro
Projeto tem como foco a formação da divisão de base do Bahia

A pós cinco meses de in-

tensa pesquisa técnica 

em todas as áreas do 

Esporte Clube Bahia, 

a De Peito Aberto de-

senvolveu o Projeto Novos Talen-

tos Bahia em parceria com este 

clube que é a paixão de milhares 

de baianos. Pelo rigor técnico da 

proposta, o projeto foi aprovado 

cem por cento pelo Ministério do 

Esporte.

Pensando no futuro de cente-

nas de jovens que sonham em ser 

grandes campeões, o projeto pro-

põe uma integração com os prin-

cípios e valores do Esporte Clube 

Bahia, clube baiano tradicional, 

dono de diversos títulos importan-

tes no futebol brasileiro. A inicia-

tiva pretende ser uma ferramenta 

Marcelo Guimarães Filho fez a apresentação do projeto

Empresários, profi ssionais 
liberais e imprensa 

participaram do evento

para fomentar e formar atletas 

com qualidade, ofertando condi-

ções para uma gestão profissional 

focada no desempenho, na ética, 

na transparência e na paixão que 

move o esporte.

A iniciativa visa valorizar o 

aprendizado e o treinamento da 

modalidade de futebol da divisão 

de base do Bahia, ampliando as po-

tencialidades dos futuros atletas, 

com foco na qualidade do treina-

mento, proporcionando dessa for-

ma a melhoria da formação para 

que talentos sejam descobertos.
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OPORTUNIDADE

Oportunidade através do esporte
O projeto propõe a formação multidisciplinar de jovens em situação de risco 
social

O 
projeto Oportunidade é 

outra iniciativa aprova-

da pela Lei Federal de 

Incentivo ao Esporte, 

que tem como objeti-

vo beneficiar cerca de 1500 jo-

vens em situação de risco social. 

A iniciativa visa atender crianças 

e adolescentes de 7 a 14 anos que 

estejam matriculados, prioritaria-

mente, na rede municipal ou esta-

dual de ensino e que estejam em 

situação de vulnerabilidade social, 

ou seja, aqueles que por razões 

socioeconômicas possuem restrito 

acesso ao esporte, cultura e lazer.

O projeto visa fornecer jor-

nada complementar à atividade 

escolar formal, com formação 

multidisciplinar através de ativi-

dades esportivas nas modalidades 

de vôlei, basquetebol, handebol, 

futsal, natação, atletismo e judô; 

acompanhamento psicológico e 

nutricional, além de programas de 

conscientização ambiental e pro-

moção à saúde.  

 Pará 

Bahia

Minas Gerais
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Lei de Incentivo ao Esporte fortalece 
Projeto Ajudôu
Cerca de 450 jovens praticam judô gratuitamente 

Em parceria com a De Peito 

Aberto Incentivo ao Espor-

te, Cultura e Lazer, há três 

anos o Projeto Ajudôu-

conta com os incentivos 

fi scais oriundos da Lei de Incentivo 

ao Esporte, que possibilitam a ma-

nutenção das aulas e o aumento das 

vagas para crianças e adolescentes 

de baixa renda. Hoje, cerca de 450 

jovens carentes, de 7 a 17 anos, pra-

ticam judô gratuitamente nos muni-

cípios de Timóteo, Nova Era ePeri-

quito em Minas Gerais.

As aulas são realizadas duas ve-

zes por semana, uma hora ao dia, 

nos bairros de Santa Terezinha e 

João XXIII, em Timóteo,na Escola 

Municipal Antônio Andrade , na cida-

de de Nova Era e na Escola Waldo-

miro Barrel em Periquito,  em Minas 

Gerais.

“Por meio da Lei de Incentivo, ga-

rantimos a manutenção e a sobre-

vivência do projeto. Assim, melhora-

mos as possibilidades de captação 

de recursos. Antes, quando não tinha 

a lei, era muito difícil convencer as 

empresas a patrocinarem com recur-

sos próprios. Agora, todos ganham, 

melhores condições de trabalho com 

os investimentos e as empresas com 

os incentivos fi scais”, destacou Júlio 

César, fundador do projeto.  

AJUDÔU

O objetivo principal da iniciativa é 

promover a inclusão social entre os 

adolescentes. “Quando uma criança 

que enxerga perfeitamente bem vai 

brincar com outra que tem uma de-

fi ciência visual, ela passa a valorizar 

e respeitar as limitações do próximo. 

Assim, levamos a disciplina, amizade 

e o respeito, valores do judô”, disse. 

Nos primeiros anos, o foco era ape-

nas educacional, com o intuito de 

promover a inclusão social através 

do esporte. Mas com o passar dos 

anos, atletas do projeto se revela-

ram como destaque no projeto, ob-

tendo bons resultados em torneios 

regionais, estaduais e nacional.

“A Lei de Incentivo veio para 

salvar o esporte de modo geral no 

nosso País. As possibilidades para 

investimento cresceram muito. A 

gente tinha uma perspectiva aqui no 

interior de Minas com muita limita-

ção, de fi car pedindo patrocínio. En-

tão, a Lei de Incentivo simplesmente 

potencializou vários projetos, inicia-

tivas do esporte e apoio do atleta 

também com essas oportunidades 

que as empresas têm de investir”, 

completou Júlio César.O projeto 

Ajudôu conta com o patrocínio da 

Emalto Indústria Mecânica, GTCON, 

CENIBRA, Grupo Orguel e da Nova 

Era Silicon S/A. 
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AJUDÔU

De iniciativa do judoca Jú-

lio César Lana Jaques, o 

Projeto Ajudôu deu seus 

primeiros passos no ano de 1995, 

na cidade de Timóteo, atendendo 

crianças da Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (Apae), 

com o objetivo de oferecer à co-

munidade carente, portadores de 

necessidades especiais, o acesso 

gratuito a aulas de judô.Com o 

passar dos anos, o projeto pas-

sou a ajudar não apenas crianças 

com necessidades especiais, mas 

todos os jovens carentes da co-

munidade.  Nesses 17 anos, o Aju-

dôu já formou uma geração de 

judocas nas cidades de Timóteo 

O Projeto
e Nova Era e já atendeu mais de 

4,5 mil jovens.

O Ajudôu é uma Associação 

de direito privado e  sem fi ns lu-

crativos, reconhecida como utili-

dade pública.Tem como missão 

fomentar o desenvolvimento so-

cial através de atividades espor-

tivas, culturais e educativas que 

contribuam para a formação glo-

bal de crianças e adolescentes. 

Tem como carro chefe a modali-

dade esportiva Judô, daí o nome 

Ajudôu, utilizando este esporte 

para benefi ciar crianças e adoles-

centes em situação de vulnerabi-

lidade social, com acesso gratuito 

ao esporte especializado. 

Reconhecimentos
Prêmio FENEAD 
(Incentivo, em 1997,no Concurso Nacional de Projetos So-

ciais para Estudantes de Administração (FGV/SP); fi nalista, 

em 1998, no mesmo concurso, concorrendo com 226 pro-

jetos de todo país realizado pela Fundação Getúlio Vargas/

SP;

Visita de atletas Olímpicos:
• Aurélio Miguel – judô (acompanha o Ajudôu desde 

1997);

• Elizabete Jorge - Tetra campeã mundial de levanta-

mento de peso;

• Edilene Silva Andrade - Penta campeã sul-americana 

de judô.

•  Henrique Guimarães ( Judoca Olímpico);

• André Cordeiro ( Nadador olímpico)

Como apoiar
Quer somar 
com o Ajudôu? 
Doe agora!
Agência: 4036

C/C - 60540001-6

Banco SICOOB Vale do Aço

Contato:
Júlio César Lana Jaques

Fone: 31 8449 1160 ou 8536 0207

email: julio@ajudou.org.br 

Site: www.ajudou.org.br
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Projeto Ajudôu
recebe visitas

N o dia 26 de novembro 

de 2010, o coordena-

dor de avaliação de 

projetos aprovados 

pela Lei Federal de 

Incentivo ao Esporte, do Minis-

tério do Esporte, Newton Ushida, 

visitou o Projeto Ajudôu, em Ti-

móteo. Na oportunidade, Ushida 

conversou com os alunos de judô, 

pais, mães e diretores de escolas, 

conheceu também os núcleos de 

Cachoeira do Vale (Cenast), San-

ta Terezinha (Atit) e o Centro de 

Treinamento do Ajudôu, no bairro 

Funcionários.

A visita teve cunho técnico, 

para avaliar as atividades do Aju-

dôu, desde as instalações, equipa-

mentos, aulas e também a equipe. 

“Levo daqui um exemplo de pro-

jeto esportivo educacional apoia-

AJUDÔU

do pelo Ministério do Esporte”, 

elogiou Newton Ushida durante a 

visita.

Em março daquele ano, o Pro-

jeto Ajudôu também contou com 

a visita do secretário Executivo 

do Ministério do Esporte, Wadson 

Ribeiro, que teve a oportunidade 

de conhecer os trabalhos desen-

volvidos. “Isso demonstra o cari-

nho e a atenção que o Ministério 

do Esporte tem com o Projeto 

Ajudôu”, destacou Júlio César Ja-

ques, coordenador do projeto. 

,Newton Ushida, visitou o 
Projeto Ajudôu, em Timóteo

C erca de 30 alunos do Projeto Ajudôu de Timóteo participaram 

do Circuito Vale do Aço de Judô, que foi realizado no dia 24 

de novembro, na Associação Esportiva e Recreativa Usipa, no 

município de Ipatinga, situado a 198 km de Belo Horizonte. A de-

legação timotense, na faixa etária de 7 a 17 anos, foi coordenada 

pelos professores Everton Nunes e Sander Cássio.

Circuito Vale do Aço
de Judô
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Uma ação campeã
Projeto Esporte na Cidade atende milhares de crianças em PA e MG 

E m mais uma iniciati-

va campeã, a De Peito 

Aberto desenvolve um 

projeto esportivo que 

leva cidadania e pers-

pectivas de um futuro melhor para 

milhares de jovens em situação de 

risco social. Com Esporte na Cida-

de, realizado através da Lei Fede-

ral de Incentivo ao Esporte, cerca 

de 2.200 crianças e adolescentes 

dos estados de Minas Gerais e 

Pará têm a oportunidade de pra-

ticar diversas modalidades espor-

tivas orientadas por profissionais 

ESPORTE NA CIDADE

com formação qualificada.

São oito núcleos divididos nos 

dois estados, administrados pelo 

gerente Wenceslau Madeira Ju-

nior e pelos coordenadores técni-

cos Fábio Henrique Araújo, Mar-

celo Jaques e Rafael Diniz. 

Em julho de 2013, o projeto 

completa seu terceiro ano com 

saldo de mais de 6 mil jovens 

beneficiados. No ano 2010-2011, 

esta iniciativa campeã contou 

com o patrocínio das empresas 

Mineração Rio do Norte (MRN); 

V&M do BRASIL; V&M Mineração; 

Arcelor Mittal Inox Brasil; Univale 

Transportes e Usiminas Siderur-

gias de Minas Gerais.

No ano 2011-2012, Esporte 

na Cidade foi patrocinado pelas 

empresas Mineração Rio do Nor-

te (MRN); Mineração Usiminas; 

SANKYU S.A.; ST Jude Medical 

Brasil; Unigal Usiminas; USIMINAS 

MECANICA S.A.; V & M do BRASIL 

e V & M Mineração. O projeto tam-

bém tem o patrocínio da Cons-

trutora Ápia; CONVAÇO - Cons-

trutora Vale do Aço Ltda; Eimcal 

Empresa Industrial de Mineração 

Calcária; ELBA Equipamentos e 

Serviços; Emalto Indústria Mecâ-

nica; Holcim Brasil; Ical – Indústria 

de Calcinação; Mascarenhas Bar-

bosa Roscoe Construções e OMR 

Componentes Automotivos.

No ano 2012-2013 o projeto 

conta com o patrocínio das em-
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Entrega de uniformes 
no Núcleo Barreiro

ESPORTE NA CIDADE

presas Mineração Rio do NorteS/A 

(MRN), Univale Transportes LTDA, 

Convaço Construtora Vale do Aço, 

SADA Transportes e Armazena-

gens S/A, OMR  - Componentes 

Automotivos LTDA, Eimcal – Em-

presa Industrial de Mineração Cal-

cária LTDA, Mascarenhas Barbosa 

Roscoe S/A Construções, Cons-

trutora Apia LTDA, Mineração 

USIMINAS S/A, Emalto Industria 

Mecânica LTDA, Ical Industria de 

Calcinação LTDA, ST Jude Medi-

cal Brasil LTDA, V & M Mineração, 

Holcim (Brasil) S/A, Elba Equipa-

mentos e serviços S/A e V & M 

do BRASIL. 

Barreiro
No núcleo de Bar-

reiro, segunda região 

mais movimentada de 

Belo Horizonte, com 

cerca de 300 mil habi-

tantes, são oferecidas 

aulas de futsal, hande-

bol, vôlei e basquete, 

praticadas nas escolas 

Duque de Caxias, Dom 

Bosco, Diogo de Vas-

concelos, Padre João 

Botelho, Pedro de Al-

cântara Junior, Doutor 

José do Patrocínio e 

na Quadra da Associação Pró-Me-

lhoramento do Bairro Jardim In-

dustrial (Asprombaji). Esta unida-

de conta com o patrocínio da V & 

M do BRASIL e V & M Mineração.

dinho é considerada uma região 

importante pelos seus ricos ma-

nanciais de água. Nesta cidade, o 

projeto Esporte na Cidade oferece 

aulas de judô, vôlei, futsal, hande-

bol e basquete, que são realiza-

das nas escolas municipais Padre 

Xisto e Lucas Marciano, na sede 

da Associação Aranha e também 

na quadra de esportes de Bruma-

dinho. Mais um núcleo que conta 

com o patrocínio da V & M do 

BRASIL e V & M Mineração.

Ipatinga
Com população estimada em 

cerca de 240 mil habitantes, a 

cidade é considerada um impor-

tante centro de turismo de negó-

cios, incentivado pela 

presença de grandes 

empresas que nela es-

tão instaladas. Neste 

município, o projeto 

oferece aulas de vôlei, 

que são praticadas na 

Associação Esportiva 

e Recreativa Usipa, um 

dos maiores centros 

de formação desporti-

va do Brasil. A USIMI-

NAS, uma empresa do 

setor siderúrgico, líder 

na produção e comer-

cialização de aços planos lamina-

dos a frio e a quente, bobinas, pla-

cas e revestidos, uma das maiores 

e mais importantes empresas da 

região, é a patrocinadora deste 

núcleo.

Terra Santa
A pequena e bela cidade de 

Terra Santa, no Pará, rica pela be-

leza de suas praias de água doce, 

também é sede do projeto Esporte 

na Cidade, que oferta aulas de vô-

lei, basquete, handebol e futsal, no 

Ginásio Bráulio Nelson da Concei-

ção. Este núcleo tem o patrocínio 

da Mineração Rio do Norte (MRN), 

a maior produtora brasileira de 

bauxita, matéria-prima do alumí-

nio. 

Equipe do Núcleo Brumadinho

EEnttrega ddde u iniffformes

Brumadinho

Jogos Núcleo USIPA - Ipatinga

Desfi le de 7 de Setembro 
Núcleo Terra Santa

BH-TEC
O Parque Tecnológico de Belo 

Horizonte – BH-TEC - também é 

sede do projeto Esporte na Cida-

de na modalidade corrida de rua. 

São cerca de 50 colaboradores 

beneficiados com as atividades, 

praticadas duas vezes por sema-

na. O BH-TEC abriga atividades 

de pesquisa e desenvolvimento 

voltadas para acelerar as ativi-

Palestra do treinador 
da Superliga, Talmo Oliveira, 

para alunas do projeto
Núcleos Barreiro e Brumadinho

Com população estimada em 

mais de 34 mil habitantes, Bruma-
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São José da Lapa
Situada na Região Metropo-

litana de Belo Horizonte, com 

população estimada em mais de 

18 mil habitantes, o município de 

São José da Lapa sedia o proje-

to Esporte na Cidade com aulas 

de futsal e voleibol. Este núcleo 

conta com o patrocínio da Ical, 

uma indústria brasileira, espe-

cializada na produção de cal, 

com tradição de pioneirismo e 

inovação. 

Barroso
O projeto Esporte na Cidade 

também está presente na cida-

de de Barroso, localizada a 197 

km de Belo Horizonte, oferecen-

do aulas de iniciação esportiva. 

Com população estimada em 

mais de 19 mil habitantes, Bar-

roso é uma cidade com perfil 

industrial e com belos atrativos 

naturais, como cachoeiras, ma-

tas, vales, trilhas, caminhos, rios 

e lagos. Este núcleo é patroci-

nado pela Holcim Brasil , que, no 

Brasil desde 1951, é líder mundial 

em cimento, concreto e agrega-

dos, com operações na região 

Sudeste e no Distrito Federal.

Contagem
Em Contagem, o projeto Es-

porte na Cidade oferta aulas de 

vôlei, que são praticadas no Giná-

sio do Califórnia. O município, lo-

calizado na região central de Mi-

nas Gerais, é o terceiro maior em 

população do estado, com mais 

de 600 mil habitantes, e um dos 

mais importantes municípios des-

sa aglomeração urbana, princi-

palmente pelo seu grande parque 

industrial. Neste núcleo, o projeto 

tem o patrocínio da SADA Trans-

portes e Armazenagens S.A., uma 

empresa brasileira criada a partir 

da necessidade de se acompa-

nhar o padrão de produtividade 

e qualidade inerentes à atividade 

da produção automobilística no 

País.

ESPORTE NA CIDADE

Núcleo Terra Santa

Equipe de Handebol 
Núcleo Contagem

Núcleo de Sete Lagos

Núcleo de Ipatinga

dades de inovação tecnológica. 

Este núcleo tem o patrocínio da 

St Jude Medical Brasil, empresa 

que desenvolve tecnologia e ser-

viços médicos. 

Visita ao zoológico  
Núcleo de Brumadinho
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“ Estamos satisfeitos de poder In-

centivar o Esporte nas comuni-

dades do nosso entorno, contan-

do com o apoio e a experiência 

da De peito Aberto na condução 

das atividades. É visível a preocupação 

e sensibilidade de toda a equipe para 

lidar com as crianças, jovens e familia-

res. 

Antes de tudo, tenho a convicção 

que a De Peito aberto dedica todos os 

esforços para garantir que os projetos 

sejam realizados da melhor maneira 

possível e, além disso, é possível sentir 

que eles têm amor pelo o que fazem.”

Alexander Xavier
Coordenação dos Projetos Incentivados da 

V & M MINERAÇÃO
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“A chegada do projeto Esporte na Ci-

dade no estado do Pará, por inter-

médio da OSCIP De-Peito-Aberto, 

contribuiu fortemente para mudan-

ça de comportamento dos jovens 

das cidades onde está presente. Agora os 

nossos jovens tem acesso a atividades es-

portivas de qualidade e assistidas por pro-

fi ssionais da área. Para a Mineração Rio 

do Norte-MRN, esta é uma parceria que 

se soma aos seus esforços de contribuir 

para a melhoria da Qualidade de Vida das 

pessoas. 

A De-Peito-Aberto é reconhecida em 

nossa região como uma instituição com-

prometida com os valores sociais e pelo 

seu profi ssionalismo, mais motivos para 

ser parceira da MRN.”

José Haroldo Chaves Paula
Gerente Dpto. Relações Comunitárias 

MRN Mineração Rio do Norte

revista.indd   27revista.indd   27 16/04/2013   12:00:3716/04/2013   12:00:37



Revista De peito aberto28

Projeto é lançado 
no Subúrbio Ferroviário de Salvador

O 
projeto esportivo Ara 

Ketu de Peito Aberto, o 

maior do Subúrbio Fer-

roviário de Salvador, foi 

lançado oficialmente no 

dia 29 de agosto de 2011, na sede 

do Instituto Ara Ketu (IAK), em Pe-

riperi. O evento contou com as par-

ticipações especiais do apresenta-

dor do programa Mosaico, da TV 

Bahia-Rede Globo, Alessandro Tim-

bó; da então cantora do Ara Ketu, 

Larissa Luz; do medalhista olímpico 

de natação, Ed-

valdo Valério; de 

Júnior, atacante 

do Bahia, dentre 

outros.

Diversas auto-

ridades também 

marcaram pre-

sença, como re-

presentantes do 

Evento contou com a participação de esportistas, artistas e autoridades

Ministério do Esporte, 

do Governo Estadual e 

Municipal. Todas as 600 

crianças de Salvador di-

retamente beneficiadas 

com o projeto e suas 

famílias compareceram 

ao evento, representan-

tes dos patrocinadores 

Pirelli, Tecon, Banco do 

Nordeste e Petrobras, 

além de lideranças co-

munitárias, lotando a 

quadra esportiva do Ins-

tituto Ara Ketu.

Vera Lacerda, pre-

sidente do Instituto, fez 

um emocionante discur-

so, agradecendo a todos 

os que acreditaram na 

iniciativa, reforçando 

seu sonho de ver o ins-

tituto funcionando para 

a comunidade, além de 

agradecer aos políticos 

e amigos que deram to-

Todos os jovens benefi ciados e seus fami-
liares marcaram presença

Artistas, políticos, patrocinadores e esportistas prestigiaram o evento

Fotos: Gilberto Silva

ARAKETU DE PEITO ABERTO
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ARAKETU DE PEITO ABERTO

Em de Feira de Santana, a 116km 

de Salvador, onde o projeto 

atende 100 crianças e adoles-

centes do bairro de Subaé, o lança-

mento reuniu, na Sala de Imprensa 

da prefeitura municipal, Vera Lacer-

da, Hagmar Madeira, Tarcísio Pimen-

ta, prefeito da cidade, os secretários 

municipais Fabrício Almeida (Comu-

nicação), Euclides Artur Andrade 

(Cultura, Esporte e Lazer), além de 

desportistas, o atleta Edvaldo Valério 

(nadador) e dirigentes da Pirelli.

Na oportunidade, o prefeito Tar-

cízio Pimenta destacou a importân-

cia de fi rmar parcerias em prol do 

social. “Este é o segundo momento 

em que estamos juntamente com a 

Pirelli investindo em ações na maior 

obra que se pode fazer, que é a obra 

social”, disse.

Após a solenidade, foi realizada, 

na quadra do Subaé, a entrega de 

medalhas em reconhecimento ao 

apoio e incentivo ao esporte para 

o prefeito e parceiros do projeto 

e entrega de kits de material es-

portivo aos jovens participantes da 

iniciativa. 

tal apoio ao projeto. 

Em seu discurso, Hagmar Ma-

deira, presidente da Oscip Fede-

ral De Peito Aberto Incentivo ao 

Esporte, Cultura e Lazer, afirmou 

que a renovação do projeto já ti-

nha sido protocolada no Ministério 

do Esporte. “Já demos entrada, no 

Ministério, no novo projeto referen-

te a 2012-2013, com ampliação das 

vagas para mil crianças. Estamos 

só começando”, brincou.

Feira de Santana

Alcino Rocha, do Ministério do 
Esporte, e Aurecy Leite, da 

Petrobras

Crianças e 
autoridades 

participaram do 
lançamento

Representantes da 
Pirelli, IAK e De Peito 

Aberto

Fotos: Gilberto Silva

Fotos: Ricardo Santana

Vera Lacerda, presidente do 
IAK, e Cláudio Viveiros, do 

Tecon/Salvador

 Edvaldo Valério, nadador e 
medalhista olímpico, e Gabriel 
Melo, do Banco do Nordeste

Alexandre Albuquerque, da 
Pirelli, e Emerson Palmeira, da 

Prefeitura de Salvador
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Um ano de
transformação 

O  
Projeto Araketu de Pei-

to Aberto comemorou 

um ano em 2012 com 

resultados positivos 

para os participantes 

do projeto, com reflexo animador 

em suas famílias. Ao  oferecer 

às  700  crianças e adolescentes 

atividades  esportivas  nas moda-

lidades de natação, basquetebol, 

futsal, handebol, voleibol e vôlei de 

praia, além de diversas opções de 

cultura e lazer, a iniciativa concluiu 

seu primeiro ciclo com a  certeza 

do dever  cumprido.

Os  depoimentos  de  pais  e  

participantes  revelam  esta  afir-

mação,  como  pode  ser consta-

tado na fala de Cremilda Pires, 35, 

mãe de Bruno Maciel, de 9 anos, 

que pratica  futsal e natação. “Meu  

filho antes era lento nas ativida-

des, o colégio não dava muita 

atenção, ele praticamente não fa-

lava comigo, nem com o pai. De-

pois do projeto, ele começou a se 

entrosar com os colegas, hoje ele 

é mais calmo, ficou mais obediente 

e não é mais uma criança retraí-

da. Eu também não era instruída, 

passei a conhecer outras mães, a 

ouvir os profissionais, hoje posso 

orientar melhor o meu filho”, re-

velou Pires, que fez um apelo pela 

continuidade das atividades. “Es-

pero que o projeto continue, sou 

muito grata a ele pela mudança de 

meu filho. Quero dizer também que 

os professores e a organização do 

projeto  são maravilhosos”,  ressal-

tou.

“Essa transformação é resul-

tado de todos os esforços  feitos 

pela nossa equipe ao longo do ano. 

Nosso objetivo maior foi, e sempre 

será, o cumprimento de todas as 

diretrizes  legais do projeto, apro-

ARA KETU DE PEITO ABERTO

vado e autorizado pelo Ministério 

do Esporte, além de nossa cons-

tante missão em realizar sonhos e 

possibilitar melhores perspectivas 

de vida a inúmeras crianças ca-

rentes”, afirmou Hagmar Madeira, 

diretor da De Peito Aberto. 

Aos patrocinadores Petrobras, 

Pirelli, Banco do Nordeste e Tecon-

-Salvador, foram entregues relató-

rios das ações realizadas durante 

o primeiro ano do projeto, reafir-

mando todo o rigor no cumprimen-

to da transparência na prestação 

de contas.

Durante  todo o ano, a equipe 

gestora prezou pela organização 

da equipe  técnica, com cobranças 

permanentes no cumprimento do 

horário de trabalho, no respeito de 

seus profissionais para com os par-

ticipantes e seus familiares. Ainda 

foram feitas reuniões periódicas 

para acompanhamento da  roti-

na de  trabalho e também foram 

oferecidos cursos de capacitação 

para toda equipe. “Acompanhamos 

de perto todo o trabalho técnico 

dos profissionais, orientando-os 

nas atividades desenvolvidas”, 

afirmou Ricardo Santana, coorde-

nador técnico do projeto na Bahia.

revista.indd   30revista.indd   30 16/04/2013   12:00:5116/04/2013   12:00:51



Edição 1 - Março/2013 31

ARA KETU DE PEITO ABERTO

Fotos: Ricardo Santana

Projeto comemorou
 um ano com atividades e 

recreação
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Análise estatística 
do projeto

A 
equipe técnica fez um trabalho de levantamento de dados dos par-

ticipantes do projeto que possibilitou mostrar algumas variáveis do 

desempenho das crianças nas atividades, das condições sócio-eco-

nômicas de suas famílias, entre outras questões, como pode ser visto 

nos gráfi cos abaixo.

Total de benefi ciados: 735 jovens

Ausentes: 90 (11,4%)

Presentes: 645 (88,6%)

88,6% 11,4%

17,1%
11,6%

14,1%
25,6%

13,9%
17,9%

Distribuição 
dos alunos 
nas atividades
Observou-se que boa parte dos alu-

nos optou por futsal e uma minoria 

por vôlei de praia. 

Faixa Etária
Com relação à média de idade, observou-se que existe um menor número de 

participantes com 17 e um maior número com 12 anos.

07 anos

08 anos

09 anos

10 anos

11 anos

12 anos

13 anos

14 anos

15 anos

16 anos

17 anos

9,30% (69)

8,80% (66)

9,70% (73)

13,20% (97)

13,30% (98)

13,90% (102)

10,55% (77)

7,40% (55)

5,55% (41)

4,70% (36)

2,60% (21)

Gênero
Na distribuição por gênero, a maio-

ria é do sexo masculino.

59%

41%
Escolaridade

Sobre o nível de escolaridade, grande parte do público encontra-se cursando o 

Ensino Fundamental.
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Casal

Pai

Mãe

Avós
Tios

Parentes

386

326 41 298 28 7 29 6

Chefe de Família
Sobre a distribuição quanto ao chefe de família, observou-se que na grande 

maioria o casal se torna responsável pela família, ou, as mães ocupam a segunda 

posição quanto a responsabilidade fi nanceira dos fi lhos e afi ns.

Distribuição por 
Projetos Sociais
Ainda no aspecto sócio-econômico, 

constatou-se que boa parte dos 

jovens benefi ciados participa de 

algum programa social, a exemplo 

do Bolsa-Família, Bolsa-Escola e 

pensão.

47,5% 52,5%

349

Não participam

Participam

Relação Empregatícia - Geral
Quanto aos aspectos sócio-econômicos, constatou-se que boa parte dos pais 

está empregada e em sua minoria falecida ou aposentada.

Empregados

Desempregados
Autônomos
Aposentados
Falecidos
Ausentes

42,2%

35,3%

12,5%
12,5%
0,6% 
6,5%

Relação 
Empregatícia
Mãe
Fazendo uma análise específi ca en-

tre os gêneros, constatou-se que 

boa parte das mães encontra-se de-

sempregada.

Relação Empregatícia - Pai
Analisando o gênero masculino, constatou-se que a maioria dos pais encontra-se 

empregada. 

45% 5,4% 41,1% 3,6% 0,7% 3,8% 0,4%

Empregado

Desempregado
Autônomo
Aposentado
Falecido
Ausente

Empregada

Desempregada

Autônoma

Aposentada

Falecida

32,15%

49,1%

14%

1,9%

0,6%

6,8%
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Renovação do projeto benefi cia 
mil crianças  de Salvador, 
Feira de Santana e Camaçari 

Oprojeto Ara Ketu de Peito 

Aberto ampliou o núme-

ro de vagas para o ano 

2012/2013, passando a 

atender mil jovens de 7 

a 17 anos nas cidades de Salvador, 

Camaçari e Feira de Santana. São 

600 crianças do Subúrbio Ferroviá-

rio de Salvador atendidas, com aulas 

no Instituto Ara Ketu, em Periperi, 

nas modalidades de futebol de sa-

lão, handebol, basquetebol, voleibol, 

natação e vôlei de praia. Em Jauá, 

Camaçari, são 200 jovens benefi cia-

dos com aulas de natação e vôlei de 

praia. Em Feira de Santana, no bairro 

de Subaé, também são 200 jovens 

atendidos com aulas de futebol de 

salão e voleibol. A iniciativa conta 

com o patrocínio da Petrobras, Pirelli, 

Tecon Salvador e BASF.

Além das atividades esportivas, o 

projeto oferece ao longo do ano ci-

clos de palestras nas áreas da saúde, 

educação e meio ambiente, apresen-

tações teatrais, além de proporcio-

nar passeios culturais, dando oportu-

nidade às crianças de terem acesso 

a recreações educativas, como visita 

a teatros, a estádio de futebol, entre 

outros. 

Camaçari 
Com a presença dos jovens be-

nefi ciados, familiares e moradores, o 

núcleo do projeto em Jauá, Camaça-

ri, foi celebrado no dia 5 de março 

de 2013, na orla da cidade. Além da 

participação especial de Tatau, can-

tor da Banda Ara Ketu e padrinho do 

projeto, e do medalhista olímpico em 

Sidney 2000 e professor do projeto, 

Edvaldo Valério, a cerimônia contou 

com a presença do prefeito Adelmar 

Delgado; de Vera Lacerda, presidente 

do Instituto Ara Ketu; de Mônica San-

tana, diretora do Centro Educacional 

Tancredo Neves, além dos represen-

tantes da BASF Holger Herbst, dire-

tor industrial do Complexo Acrílico; 

Flávia Tozatto, gerente de Sustenta-

bilidade; Renata Alves, coordenadora 

de Sustentabilidade; e Rosa Bafi le, 

consultora de Comunicação Corpo-

rativa. 

“Para a BASF signifi ca mais 

comprometimento com Camaçari, 

cidade que está em nossa história 

desde 1978, quando chegamos ao 

Polo Industrial. Agora, com o maior 

investimento da história da BASF na 

América do Sul, o Complexo Acríli-

co, queremos estar ainda mais pre-

sentes em Camaçari!”, comemora 

Holger Herbst, diretor industrial do 

Complexo Acrílico da BASF. 

Também estiveram presentes no 

evento o secretário do Esporte e La-

zer, Marco Antônio Santos, a subse-

cretária da pasta, Aurenita Castillo, 

e o subsecretário da Educação, De-

métrius Moura.

Ao fi nal do evento foi realizada 

uma animada partida de vôlei de 

praia. De um lado, quatro dos 50 

alunos da modalidade. Do outro, 

uma equipe especial formada pelo 

prefeito Ademar Delgado, o diretor 

industrial da BASF, Holger Herbst, o 

presidente da De Peito Aberto, Hag-

mar Madeira, e o cantor Tatau. 

 

Lobato
O projeto está ampliando ainda 

mais as vagas para atender 100 jo-

vens do bairro do Lobato, na região 

suburbana de Salvador, com o apoio 

da Petrobras, que investiu R$200 mil 

no ano 2012-2013. As aulas de vôlei 

e futsal  estão sendo realizadas na 

quadra esportiva próxima ao marco 

zero da descoberta de petróleo do 

Brasil. O espaço foi reformado, com 

pinturas, troca de alambrado, novas 

redes, além de capinação em todo 

o entorno da quadra para facilitar 

o acesso dos participantes ao local.

Participantes do projeto participaram da celebração

ARAKETU DE PEITO ABERTO
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EVENTOS

Copa Sudeste de Triathlon

A 
De Peito Aberto pro-

moveu a Copa Su-

deste de Triathlon, 

realizada em 2005, 

no Alphaville de Nova 

Lima, e em 2006, em Lagoa San-

ta, Minas Gerais, com um percurso 

A 
2ª Rústica e Caminhada 

da Assembléia, de 2005, 

realizada pela De Peito 

Aberto, teve a participa-

ção de 500 corredores 

inovador. Ambos contaram com 

atividades paralelas para a co-

munidade local e segurança para 

atletas do Corpo de Bombeiros. As 

provas contaram com a participa-

ção de 100 atletas, sendo muitos 

deles líderes no ranking brasileiro.

2º Rústica e Caminhada da Assembleia

Os Jogos Jurídicos Mineiros 

é o maior evento univer-

sitário de estudantes de 

Direito de Minas Gerais. 

Uma competição espor-

tiva universitária que une esporte, 

integração e festas. A previsão de 

participantes para 2013 é de 3000 

estudantes. 

Os JJMs estão em sua 7° edição. 

Em 2009, depois de duas edições 

pontuais em 1998 e 2006, a Liga 

Jurídica, conjunto das Associações 

Atléticas de Direito de MG, que é res-

ponsável pela organização do evento, 

remodelou e reiniciou o projeto. A De 

Peito Aberto está presente nos jogos 

desde 2009, ano de sua reformula-

ção na organização esportiva. São re-

alizadas competições de 21 modalida-

des durante os quatro dias de jogos.  

e 200 participantes amadores, in-

cluindo alguns parlamentares, servi-

dores e comunidade local, tendo sido 

considerada um sucesso. 

O evento contou com recreação 

para crianças, exposição de carros 

antigos e uma pós produção detalha-

da para os organizadores, com fotos, 

entrevistas e relatório conclusivo da 

corrida. 

Jogos Jurídicos 
Mineiros
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O que prevê a
Lei de Incentivo ao Esporte

A 
Lei federal de Incentivo 

ao Esporte é um ins-

trumento que permite 

a empresas e pessoas 

físicas apoiarem fi nan-

ceiramente projetos desportivos e 

paradesportivos mediante um incen-

tivo fi scal. Podem participar, proje-

tos de instituições de direito público 

e privado, sem fi ns lucrativos, de na-

tureza esportiva, analisados e apro-

vados por uma comissão composta 

por servidores do Ministério do Es-

porte e representantes do Conselho 

Nacional do Esporte.

Podem contribuir, empresas que 

declaram imposto de renda por meio 

do lucro real, em até 1%, e pessoas 

físicas que fazem a declaração com-

pleta do Imposto de Renda, em até 

6%. Os projetos podem ser de Des-

porto de Participação, voltado para 

a prática voluntária e recreativa do 

esporte; Desporto de Rendimento, 

direcionado para a prática compe-

titiva seguindo regras nacionais e 

internacionais; e Desporto Educa-

cional, voltado para alunos regular-

mente matriculados em instituição 

de ensino de qualquer sistema.

Como  participar
Pessoa Física: 
Pode destinar até 6% do IR devido

Pessoa Jurídica: 
Empresas que declaram por meio de lucro real podem 

destinar até 1% do IR devido

Simples, sem custo 
e sem burocracia!

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

Vantagens
A empresa que patrocinar 

o projeto tem sua marca ex-

posta em todos os bens e ser-

viços viabilizados através da 

Lei de Incentivo ao Esporte, 

juntamente com as marcas 

ofi ciais do Governo Federal. 

O apoio direto a projetos des-

portivos reforça o posiciona-

mento da responsabilidade 

social da empresa, que tem 

contrapartida zero, ou seja, a 

totalidade dos valores desti-

nados é dedutível do imposto 

de renda, de acordo os limi-

tes de pessoa física e jurídica. 

O procedimento é simples e 

sem burocracia. Recolhe-se 

99% do IR e 1% destina-se 

por meio de depósito em con-

ta bancária de titularidade da 

entidade proponente do pro-

jeto desportivo. Também não 

é cumulativo em relação a 

outros incentivos. 

Ministério do 

Esporte
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Parceiros Públicos

Prefeitura Municipal 
de Contagem-MG

Prefeitura Municipal 
de Camaçari-BA

Prefeitura Municipal 
de Nova Era-MG

Prefeitura Municipal 
de Terra Santa-MG

Prefeitura Municipal 
de Timóteo-MG

Prefeitura Municipal 
de Feira de Santana-BA

Prefeitura Municipal 
de Salvador-Ba

Prefeitura Municipal 
de Brumadinho-MG

Parceiros 
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Realização

Minas Gerais

contato@depeitoaberto.com.br | Tel.: (31) 2511-1515 | Fax: (31) 2511-0515

Bahia

salvador@depeitoaberto.com.br | Tel.: (71)3521-6825

Pará

para@depeitoaberto.com.br
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