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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES (SMES) 

 

 

O ano de 1993 constitui-se de um marco no desenvolvimento do esporte e 

lazer como conteúdos de políticas sociais. De certa forma, houve um 

deslocamento da prioridade nas linhas de ação da SMES. Junto à sua vocação 

de grande realizadora de eventos, a Secretaria inicia a implantação de 

Programas Socioeducativos destinados a diferentes faixas etárias. Desta 

forma, são implantados os seguintes projetos: 

 Pró-Campim – Consistia no reaproveitamento de espaços nas periferias 

da cidade adaptando-os para a prática de esporte e lazer.   

 

 Quadra Aberta – Demarcação e instalação de quadras de voleibol e 

peteca em vias públicas, bairros e vilas da cidade. 

 

 
Torneio Quadra Aberta - Pró-Campim - 1995  

Fonte: Acervo CEMEL  
 

 Superar – A meta deste projeto era desenvolver atividades esportivas 

de lazer para pessoas portadoras de deficiências, contribuindo para a 

melhoria da sua qualidade de vida. Ações: atividades variadas em locais 



fixos; eventos competitivos; assessorias técnicas à  entidades; 

capacitação do seu corpo técnico e ampliação dos atendimentos. 

 Módulo de Educação Livre - MEL – Projeto de iniciação esportiva, 

destinado a crianças e jovens de 7 a 15 anos, com o objetivo de 

democratizar o acesso a atividades que se propunham contribuir para 

construção da cidadania e desenvolvimento pessoal, cultural e técnico-

esportivo dos participantes. Posteriormente, sua denominação alterou 

para Módulo de Esporte e Lazer. 

 

 
Torneio de Integração Projeto Mel - 2001  

Fonte Acervo CEMEL  
 

 Projeto Dente de Leite – Seu objetivo era difundir a prática do futebol 

para crianças e adolescentes de 9 a 17 anos em campos de várzea nas 

nove regionais da Prefeitura. Realizado em parceria com a Associação 

de Garantia aos Atletas Profissionais de Minas Gerais – AGAP, as 



atividades eram desenvolvidas por ex-atletas de futebol capacitados 

pela equipe de profissionais da SMES. 

 

 Projeto Meninos de Rua – Atividades de futebol e futebol de salão para 

meninos e meninas com trajetória de rua. 

 

 
Cerimônia de Abertura III Torneio Projeto Dente de leite -1999 
Fonte: Acervo CEMEL 

 
 

 Vida Ativa – Destinado ao atendimento da população idosa com 

atividades esportivas e culturais, buscava ampliar e transformar a 

ocupação de espaços físicos e institucionais promovendo o convívio 

social e a melhoria da qualidade de vida dessa parcela da população. 

 
Programa Vida Ativa – 2006 

Fonte: Acervo CEMEL 



 

 Projeto Caminhar – Consiste em trazer orientações técnicas aos 

usuários de locais próprios ou adaptados da cidade para a prática de 

caminhada. 

 

 

 Projeto Bom de Bola, bom de escola – Visa o treinamento 

desportivo/educacional. Foi desenvolvido em parceria com a Polícia 

Militar de Minas Gerais, destinado às crianças matriculadas 

regularmente nas escolas públicas do município. O primeiro núcleo foi 

implantado no Batalhão localizado na Barragem Santa Lúcia.     

 

 

 No ano de 1999, as propostas da SMES com destino às crianças e aos 

adolescentes de 7 a 17 anos foram aglutinadas em um novo programa 

denominado de Esporte-esperança. Nesta época, o Programa Esporte-

esperança contemplava ações dos Projetos Dente de Leite, MEL e Bom 

de Bola, Bom de Escola.    

 

 

 Recrear – Criado em 1994, tinha como finalidade a atividade do brincar. 

Em 1995, passou pela sua primeira reformulação na busca pelo 

desenvolvimento de uma proposta mais integrada, tanto com os 

programas internos da SMES, quanto com propostas desenvolvidas por 

outros órgãos da municipalidade. Tinha como atividade principal a 

realização de ruas de lazer concebidas num proposta inovadora com a 

denominação de Ruas de Lazer Solidárias. 

 

 

 Centro de Referência Regionalizado de Esporte e Lazer – CRR/EL – 

Desenvolvimento de diversas atividades socioeducativas de esporte e 

lazer com o foco no cidadão como centro das políticas públicas. As 

ações desse projeto visavam também à formação e capacitação de 

lideranças comunitárias que pudessem multiplicar práticas conscientes e 

autônomas para o lazer.     

 

 



CRR-EL-1997 
Fonte: Acervo CEMEL       
 
 

 

 



Eventos Realizados – Corrida Rústica para Pessoas com Deficiência; Jogos 

Estudantis do centenário; Copa Centenário de Futebol Amador; Olimpíada do 

Servidor; Olimpíada/94 - BH Capital do Esporte; Jogos de Integração; Férias 

em BH; Corrida Rústica BH 100 anos; Vida Ativa no Parque; Maratona do 

Centenário; Torneio entre torcidas organizadas. 

 

 
Corrida Rústica BH 100 – 1994 
Fonte: Acervo CEMEL  

 
 
 

 
BH Capital do Esporte – 1994 
Fonte: Acervo CEMEL 



 
Programa Vida Ativa na Praça - 2000  
Fonte: Acervo CEMEL 
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