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QUEM SOMOS:
PROGRAMA PETROBRAS SOCIOAMBIENTAL

CENTRO DE REFERÊNCIA 
ESPORTIVA TRÊS LAGOAS

O Programa Petrobras Socioambiental, consolida a integração dos investimentos sociais e ambientais da Petrobras como ferramenta para ampliar a sua 
atuação junto a comunidades, instituições do terceiro setor, poder público e universidades, contribuindo para a conservação do meio ambiente, para a 
melhoria das condições de vida nas comunidades no entorno das operações da empresa, para a mitigação dos riscos sociais relacionados ao negócio e para 
o desenvolvimento local nas áreas onde a Petrobras atua.
 
O Programa está alinhado ao Plano de Negócios e Gestão (PNG 2018-2022) e à Política de Responsabilidade Social da empresa, que preconiza o comprom-
isso de fornecer energia, respeitando os direitos humanos e o meio ambiente, relacionando-se de forma responsável com as comunidades e superando os 
desafios de sustentabilidade. O Programa também se alinha às diretrizes e aos princípios internacionais de responsabilidade social, como os princípios do 
Pacto Global das Nações Unidas, a norma ISO 26000 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.
 
O CRE Três Lagoas tem o patrocínio e o reconhecimento institucional do Programa Petrobrás Sócio Ambiental e está alinhado com as políticas e diretrizes 
de responsabilidade social da companhia atendendo seu público prioritário e sua temática transversal focada nos Direitos Humanos e Combate a Discrimi-
nação – equidade de gênero, igualdade étnico-racial e inclusão de pessoas com deficiência; promoção da ética, integridade e transparência; disseminação 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Desenvolvimento de Ciência e Difusão de Tecnologias e promoção de medidas eco-eficientes.

O Programa Petrobras Socioambiental, consolida a integração dos investimentos 
sociais e ambientais da Petrobras como ferramenta para ampliar a sua atuação 
junto a comunidades, instituições do terceiro setor, poder público e universidades, 
contribuindo para a conservação do meio ambiente, para a melhoria das condições 
de vida nas comunidades no entorno das operações da empresa, para a mitigação 
dos riscos sociais relacionados ao negócio e para o desenvolvimento local nas áreas 
onde a Petrobras atua.

 
O Programa está alinhado ao Plano de Negócios e Gestão (PNG 2018-2022) e à 
Política de Responsabilidade Social da empresa, que preconiza o compromisso de 
fornecer energia, respeitando os direitos humanos e o meio ambiente, relacionan-
do-se de forma responsável com as comunidades e superando os desafios de 
sustentabilidade. O Programa também se alinha às diretrizes e aos princípios 
internacionais de responsabilidade social, como os princípios do Pacto Global das 
Nações Unidas, a norma ISO 26000 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) das Nações Unidas.
 
O CRE Três Lagoas tem o patrocínio e o reconhecimento institucional do Programa 
Petrobrás Sócio Ambiental e está alinhado com as políticas e diretrizes de respons-
abilidade social da companhia atendendo seu público prioritário e sua temática 
transversal focada nos Direitos Humanos e Combate a Discriminação – equidade de 
gênero, igualdade étnico-racial e inclusão de pessoas com deficiência; promoção 
da ética, integridade e transparência; disseminação dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável, Desenvolvimento de Ciência e Difusão de Tecnologias e 
promoção de medidas eco-eficientes.



A Organizações das Nações Unidas (ONU) instituiu o dia 5 de dezembro como Dia Internacional do Voluntário em 1985. A intenção da ONU era 
promover ações de voluntariado em todas as esferas da sociedade, ao redor do mundo. Um bom modo de promover essas ações é refletir sobre 
elas. Pode-se começar por estabelecer uma definição da palavra "voluntário".
 
 Antes de mais nada, vale a pena recorrer ao dicionário. No Houaiss, aprende-se que "voluntário" vem do latim voluntarius e significa aquele que 
age por vontade própria, uma vez que voluntas, também em latim, quer dizer vontade. As Nações Unidas completaram essa definição ao aplicá-la 
a seu sentido social contemporâneo. Segundo a definição ao aplicá-la a seu sentido social contemporâneo.
 
 Segundo a definição da ONU, "o voluntário é o jovem ou o adulto que, devido a seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do 
seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem estar social, ou outros campos..."
 
OBJETIVOS DO MILÊNIO
 
No ano 2000, depois de analisar os maiores problemas mundiais, a própria ONU estabeleceu os 8 Objetivos do Milênio no tocante ao voluntaria-
do. Definiu as principais áreas de trabalho voluntário a serem estimuladas, com o intuito de solucionar definitivamente os problemas.
 
Os 8 Objetivos do Milênio são:
 
 erradicar a extrema pobreza e a fome;
atingir o ensino básico universal;
promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres;
reduzir a mortalidade infantil;
melhorar a saúde materna;
combater o HIV/aids, a malária e outras doenças;
garantir a sustentabilidade ambiental;
estabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento.
  
O VOLUNTÁRIO
 
Mas quem é o voluntário, afinal? Quem tiver vontade. Não é somente o especialista em alguma coisa que pode ser voluntário.
  
Qualquer pessoa pode contribuir com suas capacidades, habilidades e dons. O voluntário doa sua energia e criatividade objetivando ajudar os 
outros.
 
Trata-se de uma atividade que gera a oportunidade de fazer amigos, de viver novas experiências, e conhecer outras realidades. O voluntário doa 
seu trabalho, mas ganha em troca contato humano, convivência com pessoas diferentes, oportunidade de aprender coisas novas e a satisfação de 
se sentir útil.
 
Com a atuação crescente das Organizações Governamentais, o trabalho voluntário atingiu tamanhas proporções, que também precisou ser 
regulamentado. No Brasil, existe uma Lei do Serviço Voluntário, a lei 9.608, promulgada em 18 de fevereiro de 1998.
 
VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA
 
Se hoje os voluntários se dedicam fundamentalmente aos serviços de assistência e bem estar social, já houve um tempo em que o voluntariado 
também teve um caráter militar. Durante a Guerra do Paraguai, criaram-se tropas de soldados que iam combater por livre e espontânea vontade: 
os Voluntários da Pátria.
 
Inicialmente, nos primeiros momentos da luta, o entusiasmo popular pela defesa do Brasil garantiu o alistamento significativo de voluntários. No 
entanto, com o passar do tempo e o prolongamento da guerra, o ânimo da população arrefeceu.
 
Por isso, o governo imperial passou a exigir dos presidentes das províncias cotas de voluntários, que deveriam recrutar. Ainda em 1865, os grupos 
de Voluntários da Pátria passaram a ser formados por gente recrutada a força.
 
Fonte: https://educacao.uol.com.br/datas-comemorativas/1205---dia-internacional-do-voluntario.htm



Centro de Referência Esportiva Três Lagoas 
dá início as atividades - #VemPraQuadra

CRETL na Mídia: PROJETO SOCIAL DA PETROBRAS RETORNA EM AGOSTO

06, Setembro, 2018. Equipe do CRETL apresentando os novos uniformes.

Com sorriso no rosto e uniforme novo a Equipe do CRETL dá início as 
atividade no Ginásio Poliesportivo Prof. Eduardo Milanez em Três Lagoas. 
Crianças e adolescentes de 05 a 17 anos podem participar gratuitamente, 
podendo selecionar até duas modalidades de sua preferência, são elas: 
Badminton, Judô, Esgrima, Remo, Canoagem, Futsal, Basquete, Vôlei, 
Handebol e Iniciação Esportiva (exclusiva para crianças de 05 à 08 anos).

Representantes do Instituto Internacional para o Desenvolvimento da 
Cidadania – IIDAC, organização integrante do ECOSOC das Nações Unidas, 
que vai desenvolver os projetos sociais da Petrobras, após intensa 
negociação do Prefeito Angelo Guerreiro com órgãos envolvidos – Institu-
ição e Petrobrás, já estão em Três Lagoas para o reinício do Projeto parado 
há cerca de dois anos. Em reuniões em Brasília, Guerreiro conversou com 
representantes da Coordenação de Responsabilidade Social da Petrobrás e 
diretores do Instituto. Na reunião na Prefeitura, participaram os integrantes 
da IIDAC, Gilbert Scharnik, Diretor Executivo e Carlos Eduardo Moreira, 
Chefe de Comunicação. Conforme o prefeito, o Instituto vai retomar projetos 
sociais em parceria com a Petrobras e a Unicef. Scharnik já esteve no 
Balneário Municipal onde será retomado o projeto com remo, canoagem e 
outras modalidades aquáticas. Angelo Guerreiro disse que a retomada do 
projeto foi o resultado da união de forças das instituições cujo objetivo é 
incentivar o esporte como uma forma de melhorar as condições de vida, 
especialmente das pessoas que se encontram em situação de risco social. 
Nesta semana o prefeito e secretários municipais deverão se reunir com 
integrantes do IIDAC e da Petrobras para assinarem convênios e anunciarem 
o início das atividades em Três Lagoas.

Prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, recebe representantes de 
instituto para definição da retomada dos programas. (12/Jul)

Logo no primeiro dia de aula cada 
criança matriculada recebe o Kit do 
CRETL contendo, uniforme completo 
(bermuda e camiseta do CRETL), 
LogBook (caderno de anotações), 
Squeeze e uma Ecobag. As aulas tem 
duração de uma hora a uma hora e meia. 

As crianças participam ainda de um bate-papo antes de cada atividade para 
entrosamento e troca de conhecimentos sobre cidadania e participação para 
ai então começarem os jogos com foco na modalidade escolhida.

Para cada modalidade o CRETL conta 
com um Professor/a encarregado e um 
Assistente, ambos com formação em 
Educação Física. Todos atuam sob 
supervisão do Diretor Pedagógico do 
CRETL que tem o apoio da Equipe de 
Ensino da Secretaria Municipal de 
Educação e da Equipe Assistência Social 
da Prefeitura Municipal de Três Lagoas.

As crianças participam ainda de um bate-papo antes de cada atividade para 
entrosamento e troca de conhecimentos sobre cidadania e participação para 
ai então começarem os jogos com foco na modalidade escolhida.



CRETL na Mídia: Gestores discutem ações para reini-
ciar projeto esportivo da Petrobras em Três Lagoas

CRETL na mídia: Projeto esportivo vai 
oferecer mil vagas em 9 modalidades

 CRE-TL (Centro de Referência Esportivas de Três Lagoas) poderá voltar à 
ativa depois de dois anos parados. Em reunião realizada nesta quinta-feira 
(12) na cidade, foi assinado convênio entre a Prefeitura Municipal e o Cinter-
coop (Centro Internacional de Cooperação para o Desenvolvimento) e 
atividades esportivas voltarão ao município.
Participaram do encontro, representantes do órgão gestor, o coordenador 
do CRE-TL, Leandro Dias, secretários municipais e o prefeito Angelo 
Guerreiro (PSDB), que já havia tratado do assunto em Brasília, com a 
Petrobras.
Técnicos do Cintercoop estão em Três Lagoas desde a semana passada 
ultimando os preparativos para o início do Projeto nos primeiros dias de 
agosto. De acordo com o diretor do órgão, Gilbert Scharnik, a Prefeitura 
entrará com a parte estrutural, transporte e recursos humanos para que o 
programa volte a acontecer.
  
  
  
Serão definidos nos próximos dias, os locais, períodos e  distribuição de 
modalidades oferecidas de acordo com a estrutura dos  locais. Neste ano, a 
prioridade é atender os bairros distantes e  comunidades menos favorecidas, 
criando núcleos nesses locais para as  aulas. Outra novidade, é a inclusão de 
conteúdos formadores para  consciência cidadã, em especial a educomuni-
cação e educação ambiental.
Conforme Gilbert, já estão definidas 120 vagas para remo e canoagem, 120 
para esgrima, 40 para vôlei, basquete, futsal, handebol, badminton e 60 para 
judô. Haverá também modalidades coletivas como gincanas e lúdicas, sendo 
60 vagas.
“Os projetos esportivos oferecem oportunidade para as crianças e adoles-
centes, ocupando o tempo ocioso e incentivando o esporte, principalmente 
para os que estão em situação de risco social, além de melhorar a qualidade 
de vida”, disse Guerreiro.
O projeto estava paralisado e dificilmente voltaria para Três Lagoas. A 
intervenção do Prefeito foi importante para sensibilizar os gestores da 
Petrobras e evitar que o projeto fosse enviado para outro município.

Centro de referência esportivas de Três Lagoas voltará com suas atividades 
esportivas no município a partir do próximo mês. Isso será possível devido a 
um convênio assinado na semana passada entre a prefeitura de Três Lagoas 
e o Centro Internacional de Cooperação para o Desenvolvimento - CINTER-
COOP, que é o gestor do projeto idealizado pela Petrobras. O projeto é 
desenvolvido em Três Lagoas devido a usina termelétrica Luís Carlos prestes, 
instalada na cidade. O projeto estava parado há dois anos, e agora, será 
retomado com nove modalidades.

A inscrição é totalmente gratuita e será realizada na Secretaria do Ginásio 
Poliesportivo Professor Eduardo Milanez (Lagoa Maior), modalidades 
disponíveis:
Futsal, Voleibol, Basquete, Handebol, Badminton, Judô, Esgrima, Remo, 
Canoagem e Iniciação Esportiva.
Fone/Whatsapp: (067) 99866 6357
email: secretaria@cretreslagoas.org

Prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, recebe representantes de 
instituto para definição da retomada dos programas.

Reunião realizada na Prefeitura Municipal de Três Lagoas, com a presença 
de vários gestores do municipio. (10/Set)

Diretor Executivo do Centro oferece vagas para modalidades esportivas e 
anuncia início das atividades para próxima etapa do projeto em Três 
Lagoas. (17/Jul)



CRETL junto com Educomunicação 
lança Canal no Youtube

Em parceria com CRETL, SEMEC realiza o 
II JAES - Jogos Abertos Educacionais

Deu na mídia: Projeto desenvolvido com patrocínio 
da Petrobras vai oferecer mil vagas em Três Lagoas

fonte: https://www.jpnews.com.br/tres-lagoas/projeto-desenvolvido-com-apoio-da-
petrobras-vai-oferecer-mil-vagas-em/113375/

Fone/whatsapp: (067) 99866 6357
email: secretaria@cretreslagoas.org

O novo Canal do Centro de Referência Esportiva Três Lagoas foi 
lançado no youtube na última semana. O vídeo de lançamento 
apresenta as modalidades esportivas disponíveis para toda comuni-
dade de Três Lagoas convidando a todos e todas a fazerem parte 
dessa grande iniciativa realizada pelo CINTERCOOP, com apoio da 
Prefeitura Municipal de Três Lagoas e Patrocínio da Petrobras por 
meio do Programa Petrobras Socioambiental.
 
O canal do CRETL no youtube irá reunir todo material audiovisual de 
comunicação e promoção do CRETL bem como as produções audio-
visuais produzidas por crianças, adolescentes, jovens e professores 
que participam nas diferentes ações do Centro entre elas, Educo-
municação, Meio Ambiente, Formação de Professores e o Portal 
Colaborativo.
 
Inscreva-se no canal e fique por dentro de tudo o que acontece no 
CRETL.

O Jogos Abertos Educacionais (JAES) recebeu em torno de 500 
alunos, que participaram de diferentes modalidades esportivas.

Neste último sábado (10), aconteceu a segunda edição do Jogos 
Abertos Educacionais (JAES). O evento é organizado pela Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) e este ano contou com a 
parceria do Centro de Referência Esportiva de Três Lagoas (CRE-TL). 
O JAES incentiva a prática esportiva, através de atividades lúdicas, 
e premiando os alunos participantes.

Atletismo com 50, 100 e 400 metros; 100 metros com barreiras; 
revezamento 4 por 100 misto; lançamento de dardo (macarrão de 
piscina); lançamento de martelo e salto em distância foram os 
esportes que marcaram o sábado da garotada, que mesmo sob 
chuva não desanimaram. Além dessas modalidades os alunos partic-
iparam do futsal, tapembol, crossfit lúdico e circuito de aventura.

Para cada modalidade apresentada, dois ou mais professores e/ou 
colaboradores da Equipe CRE-TL estiveram presentes, auxiliando o 
desenvolvimento das ações propostas com as Escolas participantes.
 

Além das atividades físicas, o evento foi marcado pela participação 
do Educomunicação do CRE-TL, que acompanhou as 26 crianças e 
adolescentes nas atividades jornalísticas de reportagem, filmagem e 
fotografia, que os próprios desenvolveram.
 
   
Nesta segunda edição foram entregues 405 medalhas: 135 de ouro; 
135 de prata e 135 de bronze e também 78 troféus.

fonte: https://www.jpnews.com.br/tres-lagoas/projeto-desenvolvido-com-apoio-da-



CRETL participa do Dia do 
Profissional - Superação em 
Educação Física

Brasilândia/MS fecha parceria com 
CRETL e entra pra rede de parceiros.

O CRE (Centro de Referência Esportiva), juntamente, com o  Cintercoop, 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Vagner Berça,  Runners Pró 
Saúde e Point Marcus BT organizaram, no último sábado (01/09), o  dia do 
Profissional Superação em Educação Física, que, aconteceu no  Balneário 
Municipal.
 
Além dos envolvidos com a organização, o evento contou com os seguintes 
patrocinadores: Cintercoop/CRE-TL, Guapo Sports, FAEC (Instituto Atitude 
de Educação), UNAR (Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo Ulisson), 
Piloto Fitness, GOU Clínica de Odontologia, SINTED (Sindicato dos 
Trabalhadores da Educação) e Kuka Fresca.

Quatro equipes, formadas por profissionais da área de Educação Física,  
participaram das competições dispostas no evento. Os educadores físicos  
iniciaram a manhã com uma corrida de 3 quilômetros. Ao término da  
competição os atletas fizeram uma pausa para a água e se alimentar com  
frutas.
 
Três esportes foram realizados, simultaneamente, após o intervalo de 
descanso: a esgrima; o badminton e o beach tênis. Os jogos foram 
disputadíssimos e a diversão garantida por parte dos competidores e dos 
professores de cada modalidade esportiva.

A rede de parceiros do Centro de Referência Esportiva Três Lagoas não para 
de crescer, dessa vez a visita foi no município de Brasilândia/MS e contou 
com a participação do Prefeito Municipal Dr. Antônio de Pádua Thiago, o 
Secretario de Administração José Carlos Soriano e Maria Cristina Damião, 
Secretaria Municipal de Educação.
 
Os gestores do Município teceram elogios a iniciativa CRETL e ofereceram 
todo suporte necessário para a participação na rede de parceiros e agora 
aguardam os encaminhamentos para a formalização do processo e início das 
atividades que consideraram valiosas para os professores que integram a 
rede pública de ensino no município, além das atividades de Educomuni-

A rede de parceiros do CRETL ganha mais um parceiro (13/Set)
Em comemoração ao dia do Profissional de Educação Física o Centro de 
Referência Esportiva apoia Evento realizado no balneário Municipal de Três 
Lagoas .

A manhã de superação só podia 
encerrar com chave de ouro; o 
esporte que fechou as 
atividades foi a canoagem. É 
aquele ditado “uma imagem 
vale mais que mil palavras” 
então confira as fotos para 
entender melhor como foi esse 
dia.
 

Em seguida, todos se reuniram para aguardar a classificação das equipes. 
Enquanto isso, foi realizado diversos sorteios para a galera, com prêmios 
desde CD’s, camisetas à bolsas de pós graduação.
 
 A colocação das equipes ficou da seguinte forma: a equipe azul ocupou o 
quarto lugar; no pódio, em terceiro lugar, a equipe laranja; vice-campeã 
equipe amarela e o ouro foi para a equipe verde.
 
 Parabéns a todos os envolvidos que somaram no evento, garantindo a 
visibilidade da profissão que nos acompanha desde a infância até a melhor 
idade.
#VemPraQuadra #VemProCRETL #Esportes #TresLagoas

cação e Educação Ambiental 
que atenderão mais de 80 
adolescentes e jovens multipli-
cadores de Brasilândia/MS.



Outubro Rosa

Centro de Referência Esportiva de Três 
Lagoas realiza oficina em Selvíria MS

CRETL na Mídia: Estudantes participam de oficinas na 
área do meio ambiente, comunicação e esporte
Na última terça-feira (20/11), estudantes da Rede Municipal de Ensino participaram 
de oficinas na área do Meio Ambiente, Educomunicação e Esportes que foram 
oferecidas gratuitamente pelo Centro de Referência de Esporte Educacional. Mais 
de cinquenta crianças, adolescentes e professores participaram das atividades 
desenvolvidas na Escola Municipal Antonio Henrique Filho e na Assobra.
O CRE é sediado em Três Lagoas e tem a participação de municípios vizinhos como 
Aparecida do Taboado, Selvíria, Bataguassu, Água Clara e Brasilândia.

O projeto é coordenado pelo Centro Internacional de Cooperação para o Desen-
volvimento (CINTERCOOP). Além do apoio da Petrobras, que está alinhado à 
Missão da companhia de atuar na indústria de petróleo e gás de forma ética, 
segura e rentável, com responsabilidade social e ambiental, o Centro de Referência 
em Esporte Educacional conta com o apoio do Instituto Esporte Educacão (IEE) e 
Prefeitura de Brasilândia.

Fonte: Divulgação/PMB
http://www.brasilandia.ms.gov.br/exibe.php?id=552

De acordo com os dados recentes do Instituto Nacional de Câncer(INCA), a partir 
de 2018, estima-se que cerca de 59.700 novos casos de câncer de mama sejam 
diagnosticados no Brasil por ano. O número indica que a cada 100 mil mulheres, 
cerca de 56 desenvolvem a condição.
Os dados alarmantes posicionam a neoplasia como a segunda que mais acomete 
mulheres em todo o mundo. Diante da realidade, a melhor medida continua sendo 
a prevenção.
  
É isso que impulsiona o Outubro Rosa, um mês dedica à disseminação de 
informações sobre os direitos e a importância de olhar com atenção para a saúde 
da mulher.
Mais do que levantar dados, a campanha visa garantir às mulheres atendimento, 
assistência médica e suporte emocional, garantindo prevenção, diagnóstico e 
tratamento de qualidade.

No dia 26/11, Selvíria recebeu a equipe do Centro De Referência 
Esportiva de Três Lagoas (CRE-TL), que realizou a Oficina de Esporte 
Educacional que integra a Central Pedagógica.
 
Assistiram à Oficina professores da rede pública de ensino do 
município.

O que é Outubro Rosa? 

O Outubro Rosa é uma campanha mundial realizada anualmente 
no mês de outubro, que busca a conscientização das mulheres a 
respeito da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de 
mama, aumentando as chances de cura e reduzindo a mortalidade. 
A campanha é simbolizada pelo laço cor-de-rosa.
Durante o mês de outubro, diversas instituições — tanto públicas 
quanto privadas — disponibilizam exames gratuitos ou com preço 
reduzido, a fim de encorajar as mulheres a realizar esses exames e 
tratar qualquer problema encontrado precocemente, visto que, nos 
estágios iniciais, o câncer de mama é assintomático e responde 
muito melhor aos tratamentos.
O câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as 
mulheres do mundo inteiro, perdendo apenas para o câncer de 
pele não-melanoma (como o carcinoma basocelular). De todos os 
novos casos a doença a cada ano, cerca de 25% são câncer de 
mama.

  
A Central Pedagógica 
realiza atividades de 
formação continuada para 
professores de 8 
municípios que são: Três 
Lagoas, Brasilândia, Santa 
Rita do Pardo, Aparecida 
do Taboado, Bataguassu, 
Água Clara, Selvíria e 
Inocência.
 
Fonte:http://www.acontecenaselviria.com.br/m/noticias/aconte-
ceu/796062



Novembro Azul: mês mundial de 
combate ao câncer de próstata

CRETL celebra os 65 anos da 
Petrobras com visitas a UTE 
- Luiz Carlos Prestes
A organização das visitas a Usina Termelétrica Luiz Carlos Prestes no mês de 
novembro, pelos participantes do Centro de Referência Esportiva Três Lagoas foi 
uma das ações propostas pelo projeto para comemorar os 65 anos da Petrobras. O 
objetivo foi oferecer aos meninos e meninas a oportunidade de conhecer mais e 
melhor o trabalho da maior e mais importante empresa brasileira e a importância 
de suas atividades no segmento de geração de energia e responsabilidade 
socioambiental na região.
 
Por meio de um roteiro organizado pela Area de Educação Ambiental da UTE/LCP 
foi apresentada a infra-estrutura tecnológica e as instalações da Usina Termelétrica 
bem como os principais programas socioambientais do empreendimento. Divididos 
em pequenos grupos, os participantes foram recebidos pela Engenheira Ambiental 
Letícia Ortunho, que deu inicio ao roteiro de visitação com com um briefing de 
segurança e em seguida convidando a todos e todas para se dirigirem a sala de 
Educação Ambiental da unidade, onde foram apresentados vídeos sobre o sobre o 
trabalho desenvolvido pela Usina e sua importância estratégica na geração de 
energia para o país bem como suas ações socioambientais.

Seguindo o roteiro de atividades programadas para a visita, os participantes foram 
convidados a conhecer o Pomar da Usina, área que abriga diversas espécies da 
flora nativa da região.
  
No final do passeio a equipe do Centro de Referência Esportiva junto com os 
participantes entregaram um simbólico presente à Petrobras por meio da UTE Luiz 
Carlos Prestes, um quadro com um uniforme do Centro de Referência Esportiva 
Três Lagoas.
 
O Centro de Referência Esportiva e o CINTERCOOP acreditam no Esporte 
Educacional como fator de transformação da vida de meninos e meninas, adoles-
centes e jovens. Como afirma o Diretor Executivo do CRETL, Gilbert Scharnik, "- 
Além de parabenizarmos a Petrobras por seus 65 anos, esta visita é também um 
agradecimento pelo apoio fundamental da Empresa ao nosso Projeto. Ter a 
Petrobras como patrocinador é reconhecer que juntos podemos transformar 
realidades para melhor desenvolvimento, respeito ao meio ambiente, cidadania e 
participação. A Petrobras traz consigo essa visão e assim se faz presente em nossa 
missão."

O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa 
de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve 
neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 
minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais 
recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca).
 
Fonte:https://www.ladoaladopelavida.org.br/novembro-azul
 
O que é a próstata?
 
É uma glândula do sistema reprodutor masculino, que pesa cerca 
de 20 gramas, e se assemelha a uma castanha. Ela localiza-se 
abaixo da bexiga e sua principal função, juntamente com as 
vesículas seminais, é produzir o esperma.

Prevenção e tratamento:
  
A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o 
diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a 
partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 anos sem estes 
fatores, devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de 
toque retal, que permite ao médico avaliar alterações da glândula, 
como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o 
exame de sangue PSA (antígeno prostático específico). Cerca de 
20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados 
somente pela alteração no toque retal. Outros exames poderão ser 
solicitados se houver suspeita de câncer de próstata, como as 
biópsias, que retiram fragmentos da próstata para análise, guiadas 
pelo ultrassom transretal.
A indicação da melhor forma de tratamento vai depender de vários 
aspectos, como estado de saúde atual, estadiamento da doença e 
expectativa de vida. Em casos de tumores de baixa agressividade 
há a opção da vigilância ativa, na qual periodicamente se faz um 
monitoramento da evolução da doença intervindo se houver 
progressão da mesma.
 
Fontes:
 
http://bvsms.saude.gov.br/ultimas-noticias/2535-novem-
bro-azul-mes-mundial-de-combate-ao-cancer-de-prostata
 
Sociedade Brasileira de Urologia

Sobre a UTE/LCP: Inaugurada em 2 de abril de 2004, a termelétrica 
tem capacidade para gerar 386 MW. Essa energia é disponibilizada 
para o Sistema Interligado Nacional (SIN), contribuindo para a 
segurança energética do país. A usina opera em ciclo combinado 
desde 2012, aproveitando o máximo da energia do gás natural.
  
Além de gerar energia a UTE Luiz Carlos Prestes também tem 
papel importante para as questões socioambientais na região de 
Três Lagoas. Por meio de iniciativas para a proteção e recuperação 
de espécies e habitats, o monitoramento da qualidade da agua e 
do ar, a recomposição de áreas degradadas, manejo e preservação 
de especies nativas de flora e fauna, e programas de educação 
ambiental a Petrobras reitera seu compromisso com o desenvolvi-
mento sustentável. Saiba mais sobre a Empresa em http://www.-
petrobras.com.br/pt/sociedade-e-meio-ambiente/



Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência 3 de Dezembro
O esporte é um grande facilitador inclusivo, que abraça desde a criança ao adulto 
com deficiência.

O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência foi instituído pela Organização das 
Nações Unidas em outubro de 1992, em comemoração ao término da década 
1983-1992. A partir de então, a cada ano, no dia 03 de dezembro, é estimulada 
uma reflexão sobre os direitos da pessoa com deficiência, tanto na instância 
nacional como na municipal. 

Essa iniciativa tem como objetivo conscientizar a sociedade para a igualdade de 
oportunidades a todos os cidadãos; promover os direitos humanos; conscientizar a 
população sobre assuntos de deficiência; celebrar as conquistas da pessoa com 
deficiência e pensar a inclusão desse segmento na sociedade, para que ele 
influencie os programas e políticas que o afetem.   
As Nações Unidas buscam enfatizar os significativos benefícios que a acessibilidade 
pode trazer, tanto para pessoas com deficiência quanto para a sociedade, e a 
divulgação desse fato entre os governos, as empresas e o público em geral. Neste 
sentido, como um dos princípios básicos dos Direitos Humanos, a acessibilidade se 
insere no contexto mais amplo da promoção da igualdade.
 
O esporte é um grande facilitador inclusivo, que abraça desde a criança ao adulto 
com deficiência. Variadas modalidades esportivas estão cada vez mais adaptadas 
para atender a necessidade de todos os atletas que têm algum tipo de deficiência.
 Os Esportes Paraolímpicos foram praticados pela primeira vez no ano de 1960, em 
Roma na Itália. Ainda em Roma foi realizada a I Paraolimpíada. Porém esta 
modalidade de esporte foi originada em Stoke Mandeville, na Inglaterra, com uma 
competição esportiva de deficientes físicos, cujo objetivo era reabilitar militares 
machucados durante a Segunda Guerra Mundial. A origem do termo Paraolímpico 
se refere aos termos Paraplegia e Olimpíada, que juntos formam a palavra.
 
Entre as principais modalidades de Esportes Paraolímpicos, destacamos o Atletis-
mo, com a participação de atletas com deficiência visual e física; com provas de 
arremesso, salto e lançamento, além de pista. Os atletas cegos são acompanhados 
de um guia e unidos por uma corda. O Basquetebol em Cadeira de Rodas, 
praticado por atletas com deficiência física e motora. Esta modalidade é regida 
pela Federação Internacional de Basquete (FIBA). O Futebol de 5 é disputado por 
atletas deficientes visuais, onde apenas o goleiro possui visão. A quadra é adaptada 
e a bola possui um barulho para orientar os jogadores. Há também o Futebol de 7, 
disputado por atletas com paralisia cerebral, em um campo de 55 por 77 metros. A 
modalidade Levantamento de Peso é praticada por atletas com deficiência física. O 
Judô também é praticado por pessoas com deficiência visual.
 
A Natação é disputada por atletas com deficiência visual e física. São competições 
de 50 a 400 metros, nos estilos: peito, livre, borboleta e costas. Há também as 
provas de revezamento (medley e livre). Outra modalidade de Esportes Paraolímpi-
cos é o Tênis de Mesa, cuja competição é dividida entre os que competem em 
cadeiras de rodas e de pé, podendo ser praticado em dupla ou individual. Podem 
participar atletas amputados, usuários de cadeira de rodas e com paralisia cerebral. 
Outra modalidade é o Tênis em Cadeira de Rodas, diferente do comum, nesta 
modalidade a bolinha pode pular duas vezes. O Voleibol Sentado é a modalidade 
praticada por atletas com deficiência, os quais jogam sentados no chão. A rede 
possui altura baixa e a quadra possui 10x6 m.
 
Outros Esportes Paraolímpicos são: Ciclismo, praticado por deficientes físicos e 
visuais e pode utilizar bicicletas, tandem, handcycles ou triciclo. Hipismo também 
pode ser praticado por deficientes físicos e visuais. A modalidade do Remo estreou 
em 2008, é praticado por deficientes físicos com equipamentos adaptados. O 
Rugby em cadeira de Rodas é disputado por atletas com quadriplegia. Tiro com 
Arco é praticado por pessoas com paralisia cerebral, amputados e paraplégicos. 

Triatlo é a mais nova modalidade, estreou em 2010, disputado por 
deficientes físicos em seis categorias diferentes e a Vela, disputada 
por atletas paraplégicos e pessoas com deficiência cerebral.
 
O Comitê Olímpico Internacional (IPC) reconhece vinte e oito 
esportes como federados. Sendo que a Organização Internacional 
de Esportes para Deficientes é responsável pela administração de 
seis modalidades, e os outros treze possuem federações próprias, 
como é o caso do Basquetebol em cadeira de Rodas, Canoagem, 
Ciclismo, Curling em cadeira de Rodas, Hipismo, Remo, Rugby em 
cadeiras de Rodas, Tênis em Cadeira de Rodas, Tiro com Arco, 
Triatlo, Vela e Voleibol Sentado.
 
O Centro de Referência Esportiva de Três Lagoas (CRE-TL) acredita 
em um esporte que todos devam participar. Por isso é necessário a 
adequação de cada modalidade esportiva para atender quaisquer 
tipos de deficiência.
 
Nesta última quinta-feira (29), o paratleta de paracanoagem 
Fernando Rufino (Cowboy de Aço) esteve com os alunos de 
remo/canoagem, do Centro De Referência Esportiva de Três Lagoas 
(CRE-TL), e ensinou como o esporte pode ser inclusivo.
 
Fernando Rufino vem de uma família "sertaneja de verdade", o 
sonho do menino de Eldorado, no Mato Grosso do Sul, que 
brincava de laçar bezerro e andar a cavalo, era se tornar um famoso 
peão e disputar os grandes rodeios nos estádios da cidade 
americana em busca de prêmios milionários. Mas esse sonho acabou 
sendo interrompido por um acidente no meio do caminho que o 
deixou paraplégico.
 
Perdeu os movimentos da parte inferior do corpo. Tem força apenas 
no interior e na frente da coxa. Se encontrou na paracanoagem. 
Hoje, é conhecido como "caubói", "caubói de aço", "caubói 
marinho" e é uma das grandes figuras dessa modalidade.
 
Outro grande paratleta é Patrick Pisoni, também do Mato Grosso 
do Sul. Patrick, em 2013, sofreu um grave acidente de moto que o 
fez ficar internado por um bom tempo e descobrir que sofria com 
diabetes tipo 1, que obrigaria a tomar insulina diariamente. Como 
consequência da doença, teve uma das pernas amputadas. Como 
precisava queimar açúcares por causa da diabetes, Patrick procurava 
uma atividade física possível para a sua condição. Um amigo de seu 
pai falou a canoagem e ele descobriu um novo esporte.
 



CRE-TL recebeu a visita de Fernando Rufino 
atleta paraolímpico de paracanoagem
 O Cowboy de Aço passou uma tarde com os alunos do CRE-TL e contou sobre sua 
vida, como alcançou suas metas e os sonhos que ele ainda tem para conquistar. 
 
Os alunos de Remo/Canoagem receberam uma visita ilustre nesta última quinta-fei-
ra (29/11). Fernando Rufino, o Cowboy de Aço como é conhecido, esteve de 
passagem por Três Lagoas e visitou o projeto de Remo/Canoagem do Centro de 
Referência Esportiva.

Coordenadores de Projetos Socioam-
bientais da Petrobras de Três Lagoas 
participam de evento no RJ

 
Conheça a história de Fernando Rufino
 
Vindo de uma família "sertaneja de verdade", o sonho do menino de Eldorado, no 
Mato Grosso do Sul, que brincava de laçar bezerro e andar a cavalo, era se tornar 
um famoso peão. 
Fernando Rufino sofreu quatro acidentes mortíferos e outros quinze sem risco de 
morte. Perdeu os movimentos da parte inferior do corpo. Tem força apenas no 
interior e na frente da coxa. Encontrou na canoagem um novo sonho e hoje é atleta 
paraolímpico na modalidade de paracanoagem. 
 
O contato com a paracanoagem

"- Fui me reabilitar em um hospital de Brasília e conheci o esporte na educação 
física. Fiz teste no levantamento de peso, halterofilismo, arremesso, mas não 
gostava desses "trens". Queria um negócio de louco. E foi tudo rápido. Conheci o 
meu primeiro técnico, Admir Arantes, de um clube de Campo Grande. No terceiro 
dia tentando, virava na água e quase desisti. Era pior que montar em boi. Fiquei 
irritado e decidi que meu novo touro era o barco. Com quatro meses, fui campeão 
brasileiro."
 
A visita ao CRE-TL
 
O Cowboy de Aço passou uma tarde com os alunos do CRE-TL e contou sobre sua 
vida, como alcançou suas metas e os sonhos que ele ainda tem para conquistar. 
Fernando deu entrevistas para jornais locais de Três Lagoas, tirou fotos. De forma 
bem humorada arrancou sorrisos da garotada e desafiou as crianças para uma 
corrida no rio onde os alunos realizam as aulas. 
 

Fernando ainda brincou com o Remo sob os comandos da 
professora Michele do CRE-TL, mas logo mudou para o caiaque e 
mostrou porque é considerado o Cowboy das águas. 
 
Fonte: http://globoesporte.globo.com/canoagem/noti-
cia/2015/08/ex-peao-de-rodeio-supera-acidentes-e-vira-cauboi-de-
aco-da-paracanoagem.html

Coordenador de Comunicação e Educomunicação do CRETL e 
juntamente com a coordenadora do Gerando Futuro participam 
de workshop sobre comunicação e orientações gerais no Rio de 
Janeiro 
 
Durante os dias 03 e 04 de Dezembro acontecem na CENPES o 
"Workshop de Comunicação e Orientações Básicas" da Petrobras 
no Rio de Janeiro.
 
Participam desse evento Carlos Eduardo Moreira, Coordenador de 
Comunicação do Centro de Referência Esportiva de Três Lagoas 
(CRE-TL), e a Coordenadora de Comunicação do Gerando o 
futuro, Daniella Alves, além de outros 100 coordenadores de 
outros projetos que fazem parte do Programa Petrobras Socioam-
biental, "PPSA".
 
O Workshop de Comunicação e Orientações Básicas abordará 
temas como produção de release, fotografia na era do 
smartphone, mídias sociais e oportunidades para voluntariado.



Oficinas de Educomunicação do CRETL 
terão início no mês de Novembro
O mês de Novembro marca o início das atividades de formação de adolescentes e 
jovens na área de Educomunicação do Centro de Referência Esportiva Três Lagoas, 
que irá realizar Oficinas de Educomunicação para Adolescentes e Jovens dos 
municípios que fazem parte do Projeto.
 
Serão realizadas um total de 07 oficinas de Educomunicação e Cidadania com a 
previsão de cerca de 200 participantes dos municípios de: Três Lagoas, Selvíria, 
Inocência, Água Clara, Aparecida do Taboado, Santa Rita do Pardo e Brasilândia. 
Durante o espaço entre uma oficina e outra os participantes de cada município 
continuarão desenvolvendo ações e atividades voltadas para Educomunicação 
utilizando a tecnologia de EAD (Ensino a Distância) no Portal do CRETL.
 
Para o próximo ano a Educomunicação estará presente em dois Eventos de 
Desenvolvimento Sustentável e Educomunicação que serão realizados em parceria 
com as Prefeituras Municipais contarão com a participação de Escolas e Organi-
zações Parceiras com vistas a promover os conceitos de Educomunicação e 
Desenvolvimento Sustentável tendo por base os ODS das ONU visando o reforço 
escolar dos conteúdos transversais do currículo.
 
Para Carlos Eduardo Moreira, Coordenador de Comunicação do CINTERCOOP 
(Centro Internacional de Cooperação para o Desenvolvimento), que atua na 
moderação de atividades de Educomunicação no Brasil e no Exterior em parceria 
com o Fundo das Nações Unidas para Infância e adolescência – UNICEF, a parte 
mais interessante da Educomunicação é a vivência, "aprender a fazer fazendo, 
adolescentes e jovens precisam ir além das teorias, para alcançarem um aprendiza-
do significativo, eles precisam da experiência a partir da prática e a no campo da 
comunicação isso já acontece no primeiro momento que eles se conectam às redes 
sociais".
Sobre a Educomunicação
 
É conceituada como o “método de ensino no qual a comunicação em massa e as 
mídias em geral e, atualmente, as redes sociais são usadas como elemento de 
educação. É também um campo de convergência entre a educação e outras 
ciências humanas, que começou a surgir a partir dos anos 70, pela Escola de 
Comunicação e Artes da USP (Universidade de São Paulo)”.

CRE-TL na mídia: Crianças da REME par-
ticipam de Colônia de Férias pelo CRE-TL

No intuito de aproximar adolescentes e jovens aos processos de 
comunicação em um ambiente novo, onde a tecnologia cria canais 
de comunicação e modifica as formas de interação entre pessoas e 
notícias. Neste cenário de práticas inovadoras que a Educomuni-
cação se torna imprescindível como forma de Educação e 
Conhecimento.
 
Baseado em eixos temático de relevância para os participantes a 
Educomunicação tem como objetivo o desenvolvimento de ações 
direcionadas para o público jovem promovendo o uso da internet 
segura, utilizando diversas ferramentas online e redes sociais para 
publicação dos materiais produzidos.
 
Todas as ações da Educomunicação levam em conta o protagonis-
mo juvenil, considerando autonomia em todas as produções, 
sejam elas fotografias, vídeos, textos e outros materiais digitais, 
considerando sua responsabilidade sobre as publicações.

As atividades são oferecidas para aproximadamente 720 alunos de 
três a cinco anos de idade.
 
A secretária municipal de educação e cultura de Três Lagoas, 
Maria Célia Medeiros, acompanhou a abertura da Colônia de 
Férias do Centro de Referência Esportiva de Três Lagoas – CRETL, 
na última segunda-feira (03/12), com crianças de quatro a seis 
anos de idade, matriculados nos centros de educação infantil e 
escolas municipais.
  
A Colônia está acontecendo em período integral no Ginásio 
Poliesportivo "Professor Eduardo Milanez", onde aproximada-
mente 720 crianças de 10 instituições de ensino do município 
estão participando de atividades esportivas, jogos recreativos e 
lazer, organizado pelo CRETL.
  
Maria Célia prestigiou as ações, interagiu com os alunos e 
parabenizou à equipe do CRETL pelo projeto e dedicação com a 
criançada. O coordenador de articulação do Centro, Leandro Dias, 
disse que as atividades têm intuito de apresentar às crianças e aos 
pais o trabalho desenvolvido no CRETL e incentiva-los a participa-
rem futuramente dos projetos. Atualmente, o CRE trabalha com 
crianças a partir de seis anos até adolescentes de 17 anos.
  
"Esta Colônia é a primeira após nossa retomada. Nosso intuito é 
ofertar ao menos duas atividades similares no próximo ano em 
período de recesso escolar. Em menos de um ano de trabalho 
alcançamos números 
expressivos; em 2019 
esperamos mais 
novidades e surpresas 
positivas", concluiu 
Leandro.



CRETL realiza Festival de 
Esgrima e Judô
O festival aconteceu neste último sábado (1/12), o eventou contou com a presença 
dos alunos do Centro de Referência Esportiva de Três Lagoas (CRETL) e também 
com o Judô Clube Três Lagoas.
Confira mais sobre o que aconteceu durante o festival.
 
JUDÔ
 
A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco) 
declarou que o Judô é o melhor esporte inicial formativo de crianças e jovens com 
idade entre 04 e 21 anos. O esporte proporciona vários benefícios como equilíbrio 
mental, reforço de caráter, diminuição do estresse, fortalecimento da autoconfi-
ança, melhora do condicionamento físico, aperfeiçoamento do reflexo, aumento da 
capacidade de concentração e memorização e desenvolvimento do respeito, da 
humildade e da socialização. Além disso, a capacidade de conhecimento das 
técnicas de domínio corporal impacta positivamente no aprendizado. Através do 
judô a criança pode experimentar movimentos novos e diferentes; pode melhorar a 
coordenação motora; consegue ter um domínio corporal melhor para executar os 
movimentos e consegue ampliar o seu "acervo" motor com essas experiências. 
Essa possibilidade de conhecer novos movimentos, melhorar a coordenação e 
explorar o domínio corporal, tem uma influência direta com aprendizado escolar.
Geralmente, crianças com bom domínio corporal, boa imagem motora e que 
exploram suas habilidades corporais, melhoram a sua auto-estima, sua auto-confi-
ança e consequentemente isso reflete positivamente no rendimento escolar. O 
Judô também auxilia àquelas crianças que são extremamente tímidas e tem 
dificuldade de socialização. Apesar de ser uma modalidade individual, o Judô 
prioriza o trabalho em grupo, a amizade e a disciplina. O Judô, neste caso, deve ser 
usado como um meio para desenvolver a criança, tendo como objetivo final vencer 
a timidez e melhorar os relacionamentos.
Fonte:
 http://www.cbj.com.br/historia_do_judo/
 

ESGRIMA
 
A esgrima é uma parte da história da Idade Média. Por centenas 
de anos, guerreiros, cavaleiros e mercenários usaram as espadas 
em combate. Mas a esgrima moderna é diferente e nada violenta, 
já que é um esporte de habilidade, inteligência e controle 
emocional, praticada em clubes em todo o mundo. A esgrima é, 
sim, um esporte seguro, desde que seja praticada com o equipa-
mento correto. Dessa forma, até mesmo pequenas lesões são 
incomuns. É por isso que a esgrima é muito praticada por crianças, 
já que o exercício sob coordenação de um profissional não tem 
contraindicações.
 
Com os movimentos rápidos e os reflexos necessários para a 
esgrima, pode-se aprimorar a acuidade visual, ou seja, a capaci-
dade de perceber, detectar ou identificar objetos, em iluminação 
baixa ou adequada.
Mas existem ainda benefícios específicos da esgrima, que exige 
grande poder de concentração e estratégia, e por isso estimula a 
agilidade, tanto de pensamento quanto de movimento, a 
consciência do próprio corpo e seus movimentos, a habilidade de 
perceber e antecipar os movimentos do oponente e um poder de 
decisão muito apurado.
A esgrima ainda impulsiona a criatividade e o raciocínio, além da 
autoconfiança, a autoestima e um alto nível de motivação, que 
contribuem com a formação de uma personalidade saudável. Mas 
lembre-se sempre de alongar bastante as pernas os braços, tanto 
o que segura a espada quanto o outro.
Fonte: 
brasilesgrima.com.br



Modalidade em destaque: ESGRIMA
A esgrima é uma parte da história da Idade Média. Por centenas 
de anos, guerreiros, cavaleiros e mercenários usaram as espadas 
em combate. Mas a esgrima moderna é diferente e nada violenta, 
já que é um esporte de habilidade, inteligência e controle 
emocional, praticada em clubes em todo o mundo. A esgrima é, 
sim, um esporte seguro, desde que seja praticada com o equipa-
mento correto. Dessa forma, até mesmo pequenas lesões são 
incomuns. É por isso que a esgrima é muito praticada por crianças, 
já que o exercício sob coordenação de um profissional não tem 
contraindicações.
 
Com os movimentos rápidos e os reflexos necessários para a 
esgrima, pode-se aprimorar a acuidade visual, ou seja, a capaci-
dade de perceber, detectar ou identificar objetos, em iluminação 
baixa ou adequada.
 
Mas existem ainda benefícios específicos da esgrima, que exige 
grande poder de concentração e estratégia, e por isso estimula a 
agilidade, tanto de pensamento quanto de movimento, a 
consciência do próprio corpo e seus movimentos, a habilidade de 
perceber e antecipar os movimentos do oponente e um poder de 
decisão muito apurado.
 
A esgrima ainda impulsiona a criatividade e o raciocínio, além da 
autoconfiança, a autoestima e um alto nível de motivação, que 
contribuem com a formação de uma personalidade saudável. Mas 
lembre-se sempre de alongar bastante as pernas os braços, tanto 
o que segura a espada quanto o outro.
HISTÓRIA DA ESGRIMA
 
Entende-se por esgrima como o combate em que são utilizadas 
armas brancas para atacar e defender-se.

Inicialmente era utilizado para caça e sobrevivência. Entretanto, 
com a evolução das armas e da humanidade, passou a se tornar 
arma de combate, sendo abolida somente com o surgimento das 
armas de fogo.

Atualmente, existe apenas a esgrima esportiva, sendo esta 
dividida em três diferentes tipos de armas: espada, florete e sabre, 
representando os antigos armamentos utilizados em combate e 
treino.

Cada arma da esgrima possui sua regra, zona de pontuação e 
forma de toque, sendo que, na espada e no florete, o toque só 
pode ser de ponta e, no sabre, com a ponta, o corte e o 
contra-corte. A pista de esgrima possui 14 metros de comprimen-
to e dois metros de largura; os pontos são indicados por duas 
lâmpadas que existem no aparelho marcador de toques, uma 
verde e outra vermelha, acendendo sempre do lado do atleta que 
realizou o toque, fazendo com que este receba um ponto. 
Atualmente, as competições de esgrima são disputadas em duas 
fases: uma classificatória, onde os atletas são divididos em grupos 
e todos do grupo jogam entre si até um deles marcar cinco 
toques, no tempo máximo de três minutos; e uma eliminatória, 
que é disputada até quinze pontos, em três tempos de três 
minutos, com um minuto de repouso entre eles.
 
REVISÃO HISTÓRICA DA ESGRIMA
 
A origem da esgrima remonta a pré-história, quando o homem 
empregou, pela primeira vez, um pedaço de madeira para se 
defender ou atacar, garantindo a sua sobrevivência. Todavia, só 
com o surgimento dos metais foram criadas, de fato, as primeiras 
armas de combate, sendo, inicialmente, empregadas por chefes 
de grupos ou tribos.

A esgrima pode ser dividida em quatro períodos. No primeiro, da pré-história ao 
século XVI, estão os primeiros relatos de esgrima em documentos egípcios, 
apresentando uma esgrima de impacto, onde eram utilizadas armas de percussão. 
Nesse período, os gregos também se utilizavam de armas muito parecidas com as 
dos egípcios, utilizando o metal para dar pancadas.
No segundo período, que se deu do século XVI até meados do século XVIII, as 
armas se tornaram maiores e mais pesadas, a fim de aumentar o impacto dos 
golpes. Com isso, as armaduras tiveram que ser mais fortes e resistentes, tornan-
do-se tão pesadas que o cavaleiro era incapaz de montar seu cavalo sem auxílio. 
Essas novas vestes de combate, mais uma vez, modificaram as guerras e confrontos 
da época.

Os três séculos seguintes vieram a caracterizar bem esse novo período. Por volta 
de 1560, os exercícios entre cavaleiros eram bastante comuns, os senhores e seus 
súditos iam a outras vilas para torneios, que começavam pela manhã e terminavam 
ao pôr-do-sol.
No final do século XVIII, iniciou-se o terceiro período da esgrima. La Bosiére criou a 
máscara, semelhante a dos dias atuais. A esgrima sofreu uma grande mudança nos 
seus treinamentos em escola, surgindo a frase d’armas, que é a troca sucessiva de 
golpes com velocidade, agora sem o risco de ferimento nos olhos, devido ao uso 
da máscara.

Nessa época, apareceram as armas semiautomáticas que causaram o total 
desaparecimento de lanças, de espadas e de cavalos de guerra. A última carga de 
cavalaria da história, porém, foi a realizada pela Polônia contra os blindados 
alemães na Segunda Guerra Mundial.

Com todos esses acontecimentos, a esgrima perdeu sua característica bélica, 
ficando restrita ao caráter esportivo. Todavia, ainda persistiam os duelos, moda 
naquela época, mas que foram extintos no início do século XIX. Portanto, a ferida, 
que antes determinava o vencedor, foi substituída pelo árbitro, tornando necessário 
o toque com bastante nitidez e clareza de movimentos. Com isso, a esgrima se 
tornou mais acadêmica, sendo a agilidade e a velocidade, fatores antes primordiais 
para a sobrevivência, relegadas a um segundo plano, nessa nova esgrima de 
desporto, estática e sofisticada. Em 1896, a esgrima foi introduzida nos Jogos 
Olímpicos de Atenas, sendo, até os dias atuais, um esporte olímpico. Em 1913, 
surgiram as regras internacionais de esgrima, alcançado, enfim, seus objetivos 
atuais: a educação física e mental de seus praticantes.

Em 1936, nos Jogos Olímpicos de Berlim, surgiu o primeiro aparelho elétrico de 
esgrima para a arma de espada, eliminando, dessa forma, a antiga votação dos 
juízes sobre a materialidade do toque nessa arma. Assim, a forma estática de se 
praticar esgrima foi substituída por um modo dinâmico, com golpes velozes e 
fulminantes, sedimentados na grande preparação física, tornando a esgrima, 
novamente, um esporte tipicamente agonístico.



Dia da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos
O Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos ou Dia Internacional dos 
Direitos Humanos é comemorado em 10 de dezembro.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos consiste em 30 artigos que garantem 
a todos os seres humanos o direito à liberdade, à vida, à segurança e à dignidade.
  
A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) começou a ser pensada logo 
após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945 quando o mundo ainda sofria 
com as consequências bárbaras e violentas da guerra.

No dia 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi 
apresentada e proclamada durante a Assembleia Geral da Organização das Nações 
Unidas.

Em 1950, a ONU oficializou a data como homenagem ao dia histórico para os 
direitos da humanidade.
  
Leia abaixo os artigos da Declaração Universal Dos Direitos Humanos:

Artigo 1 Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 
São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com 
espírito de fraternidade.
Artigo 2 1. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 
estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, 
cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou 
social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.  2. Não será também feita 
nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país 
ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território indepen-
dente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de 
soberania.
Artigo 3 Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
Artigo 4 Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico 
de escravos serão proibidos em todas as suas formas.
Artigo 5 Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, 
desumano ou degradante.
Artigo 6 Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido 
como pessoa perante a lei.
Artigo 7 Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a 
igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discrimi-
nação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal 
discriminação.
Artigo 8 Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais compe-
tentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe 
sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei.
Artigo 9 Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.
Artigo 10 Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública 
audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir seus 
direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.
Artigo 11 1.Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser 
presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com 
a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as 
garantias necessárias à sua defesa.  2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer 
ação ou omissão que, no momento, não constituíam delito perante o direito 
nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte de que aquela 
que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso.
Artigo 12 Ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, 
no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo 
ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.
Artigo 13 1. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência 
dentro das fronteiras de cada Estado.  2. Todo ser humano tem o direito de deixar 
qualquer país, inclusive o próprio e a esse regressar.
Artigo 14 1. Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e 

de gozar asilo em outros países.  2. Esse direito não pode ser 
invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por 
crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e 
princípios das Nações Unidas.
Artigo 15 1. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade.  2. 
Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem 
do direito de mudar de nacionalidade.
Artigo 16 1. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer 
restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de 
contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos 
em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução.  2. O 
casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimen-
to dos nubentes.  3. A família é o núcleo natural e fundamental da 
sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado.
Artigo 17 1. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em 
sociedade com outros.  2. Ninguém será arbitrariamente privado 
de sua propriedade.
Artigo 18 Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamen-
to, consciência e religião; esse direito inclui a liberdade de mudar 
de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou 
crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em 
particular.
Artigo 19 Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e 
expressão; esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter 
opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias 
por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.
Artigo 20 1. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e 
associação pacífica.  2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte 
de uma associação.
Artigo 21 1. Todo ser humano tem o direito de tomar parte no 
governo de seu país diretamente ou por intermédio de represen-
tantes livremente escolhidos.  2. Todo ser humano tem igual 
direito de acesso ao serviço público do seu país.  3. A vontade do 
povo será a base da autoridade do governo; essa vontade será 
expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, 
por voto secreto ou processo equivalente que assegure a 
liberdade de voto.
Artigo 22 Todo ser humano, como membro da sociedade, tem 
direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela 
cooperação internacional e de acordo com a organização e 
recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e 
culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimen-
to da sua personalidade.



Artigo 23 1. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o 
desemprego.  2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho.  3. Todo ser humano que trabalha tem 
direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se 
acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.  4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para proteção 
de seus interesses.
Artigo 24 Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas.
Artigo 25 1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, 
habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença invalidez, viuvez, velhice ou 
outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.  2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistên-
cia especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social.
Artigo 26 1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar 
será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito.  2. A instrução será 
orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas 
liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadju-
vará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz.  3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será 
ministrada a seus filhos.
Artigo 27 1. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso 
científico e de seus benefícios.  2. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica 
literária ou artística da qual seja autor.
Artigo 28 Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente Declaração possam 
ser plenamente realizados.
Artigo 29 1. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível.  2. No 
exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegu-
rar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do 
bem-estar de uma sociedade democrática.  3. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e 
princípios das Nações Unidas.
Artigo 30 Nenhuma disposição da presente Declaração poder ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito 
de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos.
 
Fontes:
https://www.calendarr.com/brasil/dia-da-declaracao-universal-dos-direitos-humanos/
https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.html
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Resumo 
  
Muito se tem discutido que o brincar está acabando, ou seja, as crianças 
de hoje não consegue brincar como antigamente. Não sé vê mais o 
menino brincado de futebol na rua com gol de tijolo, nem a menina 
brincando de boneca na calçada. Para Piaget (1971, apud. Rosa 2011) 
lúdico envolve não apenas uma forma de desafogo ou entretenimento 
para gastar energia das crianças, mas um meio que contribui e enriquece 
o desenvolvimento intelectual. Muito se fala de jogo e brincadeira e 
grandes são as discussões da real existência da diferença entre essas duas 
palavras ou duas ações. Seu significado está atribuído a culturas 
diferentes, regras e objetivos que o caracterizam. O jogo/brinca-
deira/lúdico pode ser uma ferramenta para os educadores conseguirem 
atingir uma evolução e melhorar sua metodologia, sua didática e, 
principalmente, conquistando a aluno. Objetivo: encontrar formas de 
intervenção de jogo e brincadeira como ferramenta pedagogia nas 
escolas. Método: Revisão de literatura. Conclusão: Utilizar do jogo e da 
brincadeira como ferramenta pedagógica pode ser um grande avanço na 
melhora da metodologia de ensino e da aprendizagem dos alunos.
     
Palavras-chave: Escola, Jogo, Brincadeira, Lúdico, Professor. 
 
 Abstract 
  
Much has been argued that the play is pver, ie today’s children can’t play 
like before. You do not see more the played football in the street with a 
goal of brick, or the girlplaying with dolls on the sidewalk. For Piaget 
(1971, apud. Rose 2001) involves not onlyan palyful form of entertainment 
dor relief or spending power of children, but a means that helps and 
enriches the intellectual development. Much is made of play and play 
andgreat are the discussions of the actual existence of the different 
cultures, rules and goals that characterize it. The game / play / leisurre can 
be a tool for educators can reach a development and improve its 
methodology, its teaching, and especially the winningstudent. Objective: 
to find ways of intervention of the game and play as a teching toolin 
schools. Method: A literature review. Conclusion: Using the game and 
play as a pedagogical tool can be a major breakthrough in improving the 
teaching methodologuand stundent learming.
 
Keyworks: School, Play, Playful, Teacher. 
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RESUMO: O propósito deste artigo é identificar e refletir sobre a 
formação de professores de educação física para o desenvolvimento de 
aulas que possam contemplar a educação em direitos humanos, analisan-
do o que esses profissionais já conhecem sobre o tema direitos humanos, 
e quais estratégias buscam para desenvolver o tema nas suas aulas. A 
pesquisa foi realizada com professores dos Municípios de Água Clara, 
Aparecida do Taboado, Brasilândia, Inocência, Santa Rita do Pardo, 
Selvíria e Três Lagoas, a partir do que determina o Plano Nacional de 
Educação em Direitos Humanos (PNEDH) e os Programas Nacionais de 
Direitos Humanos (PNDH). Metodologicamente, a proposta foi realizar 
um estudo de caso quantitativo, com pesquisa de campo, que consistiu 
no levantamento de informações e estudo a respeito da compreensão 
acerca da educação em direitos humanos. O estudo buscou analisar como 
os professores que atuam na rede pública de ensino compreendem as 
questões voltadas a função de educar, e em qual perspectiva buscam a 
qualificação através de cursos de formação continuada para atender aos 
desafios inerentes a função. Espera-se que a pesquisa contribua para o 
avanço da discussão entre os professores e gestores nos municípios 
pesquisados com o intuito de criar alternativas que possam contemplar a 
educação em direitos humanos nas aulas de educação física.
 
PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos. Educação Física. Qualificação 
Docente. 

1. INTRODUÇÃO 
 
Ao estudarmos os conceitos e a história dos direitos humanos, começa-
mos a entender porque é importante desenvolver uma educação em 
direitos humanos dentro da escola, e a grande relevância da criação do 
PNEDH em 2007. Quando tratamos destes direitos, nos remetemos ao 
fato de formar cidadãos que possam viver com dignidade, de forma 
reconhecidamente livre. Para atingirmos este nível de formação, é preciso 
desenvolver um processo educacional que contemple integralmente o 
desenvolvimento cognitivo e sócio afetivo do indivíduo para que este 
possa formalizar suas próprias atitudes em relação aos direitos humanos.
 
Ao estabelecer os princípios gerais da educação, a LDB em seu art. 1o 
prevê que a educação abrange os processos formativos que se desen-
volvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 
instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações 
da sociedade civil e nas manifestações culturais. A questão é que este 
processo de educação deve acontecer pela inserção de uma disciplina 
específica de educação para os direitos humanos ou, deve ser trabalhado 
de modo transversal dentro do sistema educacional. Entendemos que 
para a formação de cidadãos com capacidade de pensar criticamente, é 
preciso se reconstruir o desenvolvimento dos saberes, do pensar, é 
preciso provocar a curiosidade nas crianças para que estas busquem 
novos significados em seu aprendizado.



QUEM SOMOS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS 
LAGOAS - MATO GROSSO DO SUL

CENTRO INTERNACIONAL DE COOPERAÇÃO PARA 
O DESENVOLVIMENTO - CINTERCOOP

Toda ação estratégica de desenvolvimento deve respeitar e contribuir com as demandas locais e fortalecer as políticas públicas que se articulam no âmbito 
da sociedade a partir das ações do poder público. Pensar globalmente e agir localmente é a estratégia utilizada pelo Centro de Referencia Esportiva para 
atingir seus objetivos.
 
Equilibrar crescimento econômico, urbanização, proteção social e de direitos com participação e protagonismo das crianças, adolescentes e jovens e o 
cuidado com o meio ambiente, é o fundamento e a diretriz que propõe o CRE Três Lagoas para o território, alinhando-se com as políticas públicas locais, de 
modo que, por meio da oferta e implementação de atividades esportivas para crianças e adolescentes, somando a formação de professores e a educação 
ambiental, contribui para o alcance de um modelo de governança pública, transparente e participativa em todos os âmbitos.
 
Nesse sentido a articulação e a proposta do Centro de Referência Esportiva não poderia prescindir de ter em sua matriz de  desenvolvimento a represen-
tação do Governo Municipal de Três Lagoas.
 
A Prefeitura Municipal de Três Lagoas, um dos municípios mais importantes em termos sócio econômicos do estado do Mato Grosso do Sul e onde a 
Petrobrás atua por meio da  UTE Luiz Carlos Prestes, integra-se assim a todas as ações do projeto, desde sua concepção, desenvolvimento até a análise, 
revisão e apropriação dos resultados. Este trabalho acontece por meio das Secretarias municipais de Educação e Cultura (SEMEC), Esporte, Lazer e Juven-
tude (SEJUVEL), Assistência Social (SEMAS), Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT), Meio Ambiente e Agronegócio (SEMA) com a 
supervisão e articulação do Gabinete do Prefeito Municipal.
 
Apoiando o projeto por meio de infraestrutura,  difusão e articulação das ações e integração dos resultados as políticas públicas locais a Prefeitura Municipal 
de Três Lagoas garante que cada intervenção social realizada pelo Projeto esteja intimamente conectada as demandas e anseios das comunidades locais e 
que essas participem ativamente do processo de seu desenvolvimento.

O Centro Internacional de Cooperação para o Desenvolvimento (CINTERCOOP) é 
uma organização da sociedade civil, instalado no Brasil no ano de 2004 com o 
objetivo de contribuir com o desenvolvimento sustentado, estimulando o exercício 
da cidadania, o esporte educacional e o protagonismo social de crianças, adoles-
centes e jovens.
 
Constituído como um dos centros técnicos do Instituto Internacional para o 
Desenvolvimento da Cidadania, organização membro com status consultivo junto 
ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas e Organização Registrada da 
Organização dos Estados Americanos (OEA) o CINTERCOOP está especialmente 
dedicado à promoção do desenvolvimento humano, em especial por meio do 
acesso e garantia ao direito ao esporte.
 
No âmbito de suas ações diretas de promoção do esporte educacional, do meio 
ambiente, da cidadania, nasce o Projeto do Centro de Referência Esportiva Três 
Lagoas integrando os conceitos do esporte Educacional,   proteção ao meio 
ambiente e da educação e desenvolvimento tecnológico por meio da Educomuni-
cação, com o Programa Petrobrás Sócio Ambiental e a Prefeitura Municipal de Três 
Lagoas.
 
Do ponto de vista da sustentabilidade o CINTERCOOP propõe por meio do CRE 
Três Lagoas um modelo que visa garantir reconhecimento público, compromisso 
com as políticas e investimentos locais, transferência de tecnologias e garantias de 
articulação entre os diferentes atores e stakeholders para que as suas ações possam 
ser assumidas ao longo do tempo pela própria comunidade local, com o suporte de 
patrocinadores locais, investimentos públicos e apoio das Redes Nacionais e 
Internacionais de Desenvolvimento.

O DESENVOLVIMENTO - CINTERCOOP


