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1. Objetivo:
Este projeto tem como seu principal objetivo o desenvolvimento da pratica de esportes
dentro do município, visando a reestruturação das práticas esportivas e a formação de
cidadãos, atendendo todas as modalidades desde das atividades básicas, ao esportes de
grande desempenho. Estimulando a pesquisa e a socialização do conhecimento,
contribuindo para que o esporte e lazer sejam garantidos como direitos de todos.
2. Público:
Pessoas de todas as idades – crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com
deficiência.
3. Dinâmica:
Criação de núcleos organizacionais objetivando a prática de atividades físicas, culturais e de
lazer em todo o município por meio de oficinas e organização de eventos.
4. Desenvolvimento:
a) Primeiro passo: será feito o levantamento de todas as estrutura esportiva pública do
município (inclusive as escolas) e atividades desenvolvidas nela e suas situação
estrutural. (Quem usa? qual tipo de esporte é desenvolvido na área?) .
b) Segundo passo: Criação de um cronograma anual das atividades visando a demanda que
o município já apresenta em todas ás áreas. No cronograma deverá ser pré estabelecidos
horários das atividades já existentes se possível melhorar ajudar a desenvolver o esporte
com qualidade.
c) Nos horários vagos verificar a possibilidade de acrescentar uma atividade social. visando
um dos nossos objetivos que é a formação de cidadãos.
d) Integração escolar divulgação desse cronograma nas escolas e fazer o convite aos alunos
para seu desenvolvimento esportivo.
e) Baseado também no cronograma das atividades também iremos desenvolver
competições municipais diretas relacionados as atividades, nestas competições trazer
pra junto as iniciativas privadas. (Clubes, centros de treinamentos, academias e etc).
f) Cronograma Pré estabelecidos de competições: (Cada modalidade deverá ter seu
cronograma de atividades, treinos, competições).
g) Com o objetivo de buscar recursos, iremos buscar um plano de marketing esportivo na
onde consiste em um ampla divulgação nas redes sociais, meios de comunicação, com o
desenvolvimento de transmissões ao vivo de treinos, competições, boletins esportivos.
Assim todas modalidades serão divulgadas e prestigiadas em seus treinos competições e
ao mesmo tempo as marcas dos patrocinadores serão divulgados. Com o lucro deste
meios de comunicação investiremos nas próprias modalidades com suporte necessário
de cada modalidade e também uma forma de fiscalizar como está sendo desenvolvidos
os projetos esportivos do município.
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5. Práticas de esportes de lazer.
Garantir dentro das necessidades a segurança e a qualidade do esporte nas áreas Por
exemplo: LAGO ARTIFICIAL, PRAÇA DA JUVENTUDE, QUADRAS MUNICIPAIS, e todas as áreas
do município.)
a) Criação de uma ciclovia visando a segurança dos ciclistas e pedestres utilizando pontos
estratégicos, no município em parceria com departamento de transito, e secretaria de
obras.

6. Esportes de alto rendimento e profissionalização.
Buscar na iniciativa privada apoio para os atletas locais que se destacam e levam o nome do
município nas competições municipais, regionais, estaduais e federais, dar o suporte
necessário para treinamento e que seu desempenho retorne com resultados aos municípios.
Competições de alto nível devem ser realizadas para todas as modalidades no município em
parceria com centros públicos e privados, trazendo pra cidade geração de empregos e
ativando a economia do comércio local e rede de hotéis.

7. Manutenção de áreas.
Todas as áreas municipais deve ter seu programa de manutenção com ajuda daqueles que
ali usufrui da estrutura, visando a não depredação do patrimônio público.
As grandes estruturas do município deve ter o mínimo de padrão para as atividades
exemplos (Estádio Walter Mattos Reis, Ginásio Tancredo Neves, MEC.) que seria licenças
laudos estruturas para desenvolvimento de grandes competições.
8. Conclusão.
Dentro do contexto e da realidade que hoje vivemos no município diante dos maiores
desafios é a violência e com o desenvolvimento das atividades esportivas públicas nós da
secretaria de esportes estaremos unindo forças para através do esporte levar a criança pra
conhecer a disciplina do esporte crescer dentro dessa realidade, formar cidadãos. Se eleito
Todas modalidades terá seus anos de glorias de volta.
Todas competições tradicionais do município devem ser retomadas em todos os segmentos.
A equipe da SECRETARIA DE ESPORTE deverá se dedicar no objetivo desta reestruturação e
trabalhar incansavelmente pra cumprir seu papel nesta atual gestão, resgata o esporte
machadense.
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Candidato a secretário de Esportes de Machado MG.
Tenho 30 anos Sou casado a pai de um filho de 4 anos profissional em Saúde em segurança e
medicina do trabalho e bombeiro profissional civil a 9 anos cuja a formação foi se dada pelo
instituto federal do sul de minas campus MACHADO MG.
Me ingressei no esporte desde meus 8 anos de idade no GUARANY ESPORTE CLUBE com professor
“ZUZA” com futebol de campo e simultaneamente nas horas vagas treinava futsal no Ginásio
Tancredo neves apelidado por nós por POLI com professor LUIZ FLAVIO “Biscoito”.
 Sempre muito apaixonado pelo esporte atuei em várias modalidades pelo município,
Sendo elas.
 FUTEBOL Professores ZUZA, FLAVIO BISCOITO, CARLOS PAULINO.
 FUTSAL Professores LÉCO, ALEX SILVEIRA, FABIO JOAQUIM, FLAVIO “BISCOITO”.
 VOLEI Professores LUCIMARA, LETICIA
 ATLETISMO Professora CLÉIA
 HANDEBOL Professores CAIRO “Cao”
 FUT VOLEY Professor TALLES.
Abaixo alguns resultados pelo município.
FUTEBOL: Campeão moleque bom de bola, campeão da Copa criança esperança, campeão da copa
Royal cup, vice campeão sul mineiro, títulos esses conquistados representando município, já na
categoria adulta campeonatos regionais disputados por equipes da cidade como Lago Azul, Beira
Rancho, Cruzeiro, Liga, Murici,.
FUTSAL: 4 x Campeão dos jogos escolares fase municipal. Campeão micro regional em 2003,
Campeão regional 2003, vice campeão estadual 2003, Vice campeão Regional 2006. Vice campeão
da LIDARP, Participação no Jojuninho, joju na categoria 89,90 e 90, 91.
ATLETISMO: 1º lugar nas cidades de Carmo de Minas, Jacutinga, Elói mendes, Pouso alegre- MG
participação nos jogos escolares JOJU JOJUNINHO, REGIONAL competição na onde fui recordista e
campeão na prova dos 800 m na categoria adulta, nesta prova na onde participei da seletiva para os
jogos militares em 2009 na ocasião representando as forças armadas já pela cidade de POUSO
ALEGRE-MG.
VOLEI: 4° lugar na fase regional dos jogos escolares.
HANDEBOL: Participação na LIDARP
FUT VOLEY: Atualmente compondo ao futevôlei machado a 2 anos competindo em algumas
competições no sul de minas levando nome da cidade.
FUTEBOL DE AREIA: Tri Campeão pelo Lago Azul sendo a última conquista em 2020
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Sempre estive envolvido no esporte do município como atleta ou organizando e sou muito grato
porque me ajudou muito na minha formação de cidadão.
Hoje atualmente estou ligado diretamente à parte esportiva e publicidade do clube CRUZEIRO
ESPORTE CLUBE no bairro da Conceição Zona Rural de Machado, na onde dentro da estrutura do
clube foi criado eventos na onde objetivo foi alavancar meios de atração pra sócios e recursos
financeiros para atender a demanda do clube que teve seu crescimento relativamente absurdo nos
últimos anos, foi desenvolvido atividades para todas as idades sendo elas a criação das aulas de
Zumba, torneios infantis, torneios intermunicipais de futsal feminino e masculino, copa máster de
futebol Elzo coelho e o desenvolvimento do marketing do clube na onde hoje tem um retorno
financeiro que resulta em investimento para as instalações do clube, trabalho assim desenvolvido
como diretor esportivo a 3 anos.
Também hoje compondo a direção do futevôlei machado esporte que hoje mais cresce no Brasil a 2
anos e realizando dois eventos de grande porte para o município.
E também integrando a comissão técnica da seleção machadense AMÉRICA equipe que iria disputa
a copa alterosa pelo município no ano de 2020.
Acredito que posso contribuir muito para o município através da experiência que vivi e nos
anos de glória do nosso esporte.

“Obstáculos não devem te impedir. Se você encontrar uma parede, não desista. Descubra
como escalá-la.”
– Michael Jordan, jogador de basquete.
Machado 06 de Fevereiro de 2021.
Jhonatas Luciano Passos

