PROJETOS SELECIONADOS ESPORTE – 2010
Acre
Organização: SETUL - Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer
Projeto: II Jogos de Celebração Indígena do Acre
Objetivo: Incentivar a prática esportiva entre a população indígena, sem perder a identidade nas
aldeias. Além das atividades esportivas, a comunidade irá participar do VI Encontro de Cultura
Indígena, momento no qual eles poderão debater sobre as necessidades do resgate e manutenção
da cultura.

Amapá
Organização: Federação Amapaense de Judô
Projeto: Judô para Todos – Descoberta de Talentos
Objetivo: Implantar núcleos de treinamentos em escolas públicas, associações de bairros e
associações desportivas sem fins econômicos e financeiros para atender crianças, jovens e adultos.

Ceará
Organização: ARCA – Associação Recreativa e Esportiva para Crianças e Adolescentes
Projeto: Jogos de Aprender
Objetivo: Desenvolver uma relação direta dos jogos e das atividades esportivas realizadas no
cotidiano do projeto com os conteúdos abordados na escola formal nas disciplinas de matemática e
português.

Distrito Federal
Organização: CIEC - Centro de Integração Esporte e Cultura
Projeto: Construindo Espaço de Convivência
Objetivo: Oferecer alternativas de esporte e lazer a 2.400 beneficiários diretos e 12.000 indiretos.
Organização: FBVV – Federação Brasileira de Voo a Vela
Projeto: Santos Dumont
Objetivo: Difundir o esporte voo a vela, incentivando a sua prática

Goiás
Organização: Montecristo Voleibol - Associação De Paula e Montecristo Voleibol
Projeto: Voleibol, Treinamento e Humanização
Objetivo: Fomentar o esporte de formação e competitivo no Centro-Oeste, promover a integração
e inserção social através do esporte, reduzir a violência e as drogas, tornar-se uma referência de
projeto esportivo para toda a região, desenvolver e manter atletas no Centro-Oeste do Brasil.

Minas Gerais
Organização: ADP - Associação e Desenvolvimento de Projetos
Projeto: Volta Monitorada de Belo Horizonte
Objetivo: Promover a participação das pessoas com diabetes em atividades esportivas, fazendo
com que a experiência desse grupo de “atletas” sirva de exemplo à comunidade, como referência
de promoção de vida saudável e prática esportiva.
Organização: IBIS - Instituto Brasil Igualdade Social
Projeto: Esporte + Educação = Cidadania
Objetivo: Promover a inclusão social de crianças e adolescentes, moradores de áreas socialmente
vulneráveis, por meio do incentivo à participação sistemática em atividades esportivas, numa
perspectiva ampliada e em dialogicidade com a educação, como direitos sociais (Constituição
Cidadã,1988).

Paraná
Organização: ATACAR - Associação Toledense dos Atletas em Cadeiras de Rodas
Projeto: Handebol Adaptado – Responsabilidade e Inclusão Social
Objetivo: Promover a prática do HCR pelas pessoas com deficiência física, possibilitando a inclusão
social, proporcionar melhoras psicológicas, estimular a independência dos atletas e criar condições
para que se desenvolvam.

Rio de Janeiro
Organização: Golfe Japeri - Associação Golfe Público de Japeri
Projeto: Golfe Como Um Instrumento de Inclusão Social
Objetivo: Promover formação profissional e integração social a crianças e adolescentes, alunos de
escola pública, moradores de Japeri ou Engenheiro Pedreira, através do ensino do golfe e outras
atividades relacionadas ao esporte.
Organização: Instituto Brasil 1
Projeto: Circuito Brasileiro de Surf - Brasil Surf Pro 2011
Objetivo: Realizar o Circuito Brasileiro de Surf BSP (Brasil Surf Pro) para fomentar o surf
profissional.
Organização: Projeto Grael - Instituto Rumo Náutico
Projeto: Grael Ventos de Cidadania
Objetivo: Promover a inclusão de crianças e jovens de camadas sociais de baixa renda, oferecendo
caminhos de socialização, alternativas profissionais e capacitação através do esporte da vela.

Rio Grande do Sul
Organização: APESC - Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul
Projeto: Mais Esporte
Objetivo: Desenvolver modalidades esportivas e para-desportivas com o objetivo de intensificar e
diversificar as atividades já desenvolvidas e promover a inclusão social na região, principalmente
em comunidades com vulnerabilidade social.

Roraima
Organização: UACTM - União Amazônica Civil de Tênis de Mesa
Projeto: Rumo as Olimpíadas de 2012
Objetivo: Formar atletas mesatenistas com vistas às olimpíadas de 2012 e 2016.

Santa Catarina
Organização: IGK - Instituto Guga Kuerten
Projeto: Equipe Guga Kuerten de Tênis de Alto Rendimento
Objetivo: Formar tenistas de alto rendimento, utilizando todo o conhecimento de Gustavo
Kuerten, Larri Passos e equipe, para a constituição de grupo competitivo de tenistas, que irão
disputar as principais competições mundiais de tênis, a fim de prepará-los para as Olimpíadas de
2016.

São Paulo
Organização: AESfun - Associação Esporte Solidário
Projeto: Mergulhando para o Futuro
Objetivo: Ensinar a modalidade esportiva de natação a crianças e adolescentes de baixa renda
regularmente matriculados em instituições públicas de ensino formal, associando metodologias de
ensino de natação já existentes com a Metodologia dos Quatro Pilares da Educação, definida no
Relatório da UNESCO.
Organização: Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural
Projeto: Karatê para Jovens Especiais - III ANO
Objetivo: Garantir a continuidade do projeto "Karatê para pessoas com Síndrome de Down", em
2011, incentivando jovens com e sem deficiência intelectual à prática do esporte, contribuindo
para sua integração à sociedade e a melhora em sua qualidade de vida.

