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RESUMO 

O esporte sempre esteve presente no cotidiano de todo ser humano, desde os primeiros 

relatos em gravuras até os dias atuais. Ele evoluiu até chegar aos parâmetros em que temos 

hoje, tanto na maneira de jogar, como em suas regras, competições, premiações, dentre 

outros. Porém, o desporto, em matéria constitucional e infra legal, só veio a ser analisado 

no Brasil a partir do século XX, ganhando maior forma e importância através da Carta 

Magna de 1988, quando, então, passaram a surgir legislações um pouco mais específicas 

acerca do assunto. Neste sentido, o presente trabalho objetiva apresentar a legislação 

nacional sobre a temática do esporte, bem como a legislação específica da cidade de Nova 

Friburgo. Além do aspecto legal, o estudo também delineará a história de um projeto 

social, localizado na cidade de Nova Friburgo, intitulado “Gol, Crescer no Esporte”, onde 

será apresentado o funcionamento da entidade, os incentivos recebidos e as dificuldades 

enfrentadas atualmente. Por fim, ainda será apresentado algumas entrevistas feitas com 

políticos da cidade de Nova Friburgo, especificamente, sobre a temática do esporte.  

Palavras-chave: direito constitucional; esporte; investimento; projeto social. 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

Sport has always been present in the daily life of every human being, from the first reports 

on prints to the present day. It evolved until it reached the parameters we have today, both 

in the way of playing, as in its rules, competitions, prizes, among others. However, sport, 

in constitutional and infra-legal matters, only came to be analyzed in Brazil from the 20th 

century onwards, gaining greater form and importance through the 1988 Constitution, 

when, then, a little more specific legislation began to emerge. of the subject. In this sense, 

the present work aims to present the national legislation on the theme of sport, as well as 

the specific legislation of the city of Nova Friburgo. In addition to the legal aspect, the 

study will also outline the history of a social project, located in the city of Nova Friburgo, 

entitled “Gol, Crescer no Esporte”, where the entity's functioning, the incentives received 

and the difficulties currently faced will be presented. Finally, some interviews with 

politicians from the city of Nova Friburgo will be presented, specifically, on the theme of 

sport. 

Keywords: constitutional law; sport; investment; social project. 
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INTRODUÇÃO 

 Que menino nunca quis ser um jogador de futebol? Em meio às ilusões inocentes 

infantis, sempre se tem um sonho que está apto a ser desenvolvido no decorrer de sua 

vida. Porém, não é uma tarefa fácil e poucos são aqueles que conseguem. Não apenas a 

esse esporte referido, mas também a outras modalidades, o que impede tornar realidade o 

desejo buscado por anos em ser atleta profissional. 

 O desporto passou por inúmeras transformações com os anos. Deixou de ser um 

jogo primitivo selvagem e virou um meio de trabalho. Porém, suas disposições, estatutos 

e regras só foram ganhando forma a partir da Revolução Industrial. Deste modo, seu 

tratamento legal no Brasil é bastante recente, assim como em matéria constitucional, 

sendo introduzida, de modo pioneiro, apenas na Carta Magna de 1988.Neste sentido, a 

nível nacional, ainda são poucos os dispositivos normativos que versam sobre o tema, 

aspecto que será tratado no primeiro capítulo desta monografia. 

 Ademais, sendo a matéria concorrente entre todos os entes da Federação e por se 

tratar, em sua maioria, de questões locais, tornou-se mais propício às prefeituras 

municipais legislarem em suas ocasiões e oportunidades específicas.Não foi diferente o 

caso de Nova Friburgo. Com leis, de modo geral, bem simples, genéricas e ineficientes, 

o esporte no direito será analisado em âmbito friburguense no segundo capítulo do 

presente trabalho. Assim, verificar-se-á os dispositivos municipais, suas propostas, verbas 

destinadas e como funciona o patrocínio na cidade. 

 Além desses aspectos, a pesquisa também delineará a história de um projeto 

social, localizado na cidade de Nova Friburgo, intitulado “Gol, Crescer no Esporte”, onde 

será apresentado o funcionamento da entidade, os incentivos recebidos e as dificuldades 

enfrentadas atualmente. No terceiro capítulo também será apresentado o resultado de 

algumas entrevistas feitas com políticos da cidade de Nova Friburgo, especificamente, 

sobre a temática do esporte. 

 Por fim, destaca-se que com o desenvolver do trabalho, retornar-se-á à reflexão 

feita no primeiro parágrafo desta introdução, porém, já com um olhar voltado à 

possibilidade de sua concretização à luz da Ciência do Direito, através de textos legais e 

atos governamentais. 
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CAPÍTULO 1 

ESPORTE NA CONSTITUIÇÃO E NA LEGISLAÇÃO 

INFRACONSTITUCIONAL 

 

1.1. Evolução do esporte e seus primeiros tratamentos legislativos no Brasil 

Para compreensão da importância do esporte na sociedade, é indispensável a análise 

de sua dimensão histórica. Muitos estudiosos apontam que as práticas esportivas, de 

alguma forma, sempre estiveram presentes nas mais diversas sociedades e nos mais 

diversos tempos históricos. A prática de atividade física, fosse para agradar “deuses”, 

fosse para diversão pessoal ou em grupo, era realizada por de mecanismos mais rudes e 

simples, como o arco e flecha, corrida e saltos,  

Kátia Rubio, em seu livro "O Atleta e o Mito do Herói: o imaginário esportivo 

contemporâneo", afirma neste sentido de que " Se em determinados momentos históricos 

a prática esportiva esteve associada ao tempo livre, ao lazer e a profissionalização, sua 

origem remete à sobrevivência, ao culto aos deuses e ao cumprimento de rituais, visto 

à valorização de que desfrutavam as proezas corporais, na forma de danças, ginásticas 

e jogos." (RUBIO, 2001: 109). 

Ressalta-se que os primeiros relatos de atividades físicas foram feitos na China, 

por volta de 4000 a.C. Há também registros de gravuras de lutas no Egito datadas de 1850 

a.C. Mas, certamente, há um marco esportivo com a criação dos esportes olímpicos. Os 

Jogos Gregos se iniciaram a partir de 776 a.C., tendo como foco a realização de 

competições esportivas em arenas para agradar algumas das figuras mitológicas adoradas 

na época. Em 580 a.C. muitos atletas já recebiam recompensas, prêmios e presentes 

pontuais por suas vitórias nas competições. Tal fato, quiçá, pode ser entendido como o 

embrião de um ideal de profissionalismo no campo esportivo. 

Posteriormente, em torno do ano 400 d.C, curiosamente o esporte passou a ser 

banido, pois era caracterizado como um festejo pagão. Tal ato foi levantado pelo 

Imperador Romano Teodósio, numa época na qual o monoteísmo estava em grande 

ascensão, justificando pela valoração do corpo humano e esquecimento dos pareceres 

divinos.  
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Porém, no decorrer da Idade Média, as práticas esportivas voltaram a ser 

realizadas, oportunidade em que os jogos públicos passaram a ganhar mais destaque. 

Considerados preparatórios para guerra, o foco da época eram as partidas violentas, como 

o combate entre gladiadores e competições em cavalaria.  

Relacionado a isso, Adriana Zierer e Bianca Trindade Messias, em seu texto "O 

mundo da cavalaria do Século XXIII na concepção de Ramon Llull", destacam que " a 

cavalaria é de extrema importância para a sociedade medieval, por defendê-la através das 

armas. Porém algumas de suas ações eram mal vistas pela Igreja. Um exemplo era a 

prática dos torneios que para os seus praticantes significava um esporte coletivo, mas os 

clérigos viam como: “uma exibição de glória vã em afrontamentos que às vezes provocam 

a morte dos homens” (Flori, 2005: 104)". 

Com o advento do Renascimento, o esporte começou a ser analisado e estudado 

em determinados currículos educacionais, tendo em vista sua finalidade pedagógica, 

terapêutica e médica. 

Entretanto, a partir da Revolução Francesa e o início da Revolução Industrial, as 

cidades passaram a crescer de forma desordenada, o que acarretou à falta de espaços livres 

para a realização de atividades físicas. Em contrapartida, a longa jornada de trabalho 

impedia horas livres para a diversão, bem como propiciava lesões referentes à postura 

corporal durante o labor dos trabalhadores. Assim sendo, os ideais esportivos valorados 

durante o Renascimento voltaram à evidência, preconizando sua necessidade voltada à 

saúde e bem estar. 

Em contrapartida à vida miserável da época, o esporte passou a ser incentivado 

como meio de lazer e oportunidade aos empregados das fábricas, mediante atividades 

educadoras e inclusivas. 

Nessa época, a introdução esportiva mais evidente nas escolas proporcionou aos 

jovens seu maior contato, incentivando a criação de novas modalidades e estimulando a 

instauração de regras e atos respeitosos aos adversários. Deste modo, ocasionou 

futuramente a formação de entidades e comitês que pudessem controlar e gerir com maior 

responsabilidade e profissionalismo. 

Conforme assevera Marcelo WeishauptProni, em seu trabalho "História do 

Esporte: a contribuição de Richard Mandell", no XXIII Simpósio Nacional de História, 



12 

 

 

 

"o conceito moderno de esporte, para Mandell, formou-se no Reino Unido em 

conformidade com os desejos de diversão ou de ostentação das novas e ambiciosas classes 

sociais, e só depois disso espalhou-se pela América e por outros países da Europa. A 

Inglaterra é considerada como a pátria do esporte moderno não apenas porque os ingleses 

inventaram ou regulamentaram boa parte das modalidades esportivas hoje praticadas. É 

assim considerada também por ter introduzido uma série de inovações que mudaram a 

feição dos jogos e competições atléticas." 

Gradativamente, muitas modalidades esportivas se adaptaram aos novos tempos, 

outras desapareceram, até que se estabelecessem os parâmetros modernos acerca da 

atividade esportiva. 

No Brasil, o mais primitivo relato esportivo tem como marco a figura do índio. 

Sua própria dinâmica associada à natureza traz em si a prática de tarefas físicas, como o 

nado, o uso de arco-flecha para a caça de animais, etc. Por sua vez, uma organização 

institucional do desporto só foi observada nos anos de 1810, através da prática de uma 

modalidade de corrida de cavalos conhecida com Turfe, na cidade do Rio de Janeiro. A 

partir de então, iniciaram-se outras práticas, como a dança, natação e ginástica, além do 

remo, o grande destaque das competições. Já no campo educacional, a educação física, 

enquanto disciplina escolar, só se tornou obrigatória no ano de 1882.  

O primeiro marco legal sobre o tema ocorreu com a edição do Decreto-lei nº 3.199 

de 1941, o qual criou o Conselho Nacional de Desportos, com o objetivo de auxiliar, 

fiscalizar, desenvolver e incentivar a disseminação do esporte por todo país. Contudo, 

deve-se ressaltar que o referido Conselho associava o esporte a um viés patriótico, 

proibindo, inclusive, a geração de lucros e arrecadação de capitais através das entidades 

esportivas.  

Nesta direção, o autor Victor Andrade de Melo, em seu livro "História da 

educação física e do esporte no Brasil: panoramas e perspectivas", leciona que "no Brasil 

– como é observado quando a legislação brasileira é objeto de análise deste estudo – 

esta política intervencionista tem sua origem já nos primeiros diplomas legais que dizem 

respeito ao desporto. O Estado, no Brasil, sempre fez questão de manter o controle do 

desporto nacional, para que este não pudesse ser utilizado como instrumento dos 
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opositores ao sistema dominante na manifestação de seus interesses." (MELO, 1999: 

47). 

A referida legislação, criada no período do Governo de Getúlio Vargas, refletia 

ainda algumas posturas autoritárias, como poderes para criação ou exclusão de 

confederações e de seus membros. Da mesma forma, pode-se observar que times como o 

Palestra Itália de São Paulo e de Minas Gerais tiveram de mudar seus nomes em razão 

das repercussões do fascismo italiano e da 2ª Guerra Mundial no Brasil. Tais times 

passaram a ser denominados Palmeiras e Cruzeiro, respectivamente, ambos a partir de 

1942. 

Em 1975, com a promulgação da Lei nº 6.251, várias disposições do Decreto-lei 

nº 3.199/41 foram revogadas. Apesar de ainda sobressaltar o poder do Estado perante a 

organização do esporte nacional, a lei iniciou a possibilidade de abertura à iniciativa 

privada na promoção do desporto. 

Acerca do assunto, Marcílio Ramos Krieger, na sua doutrina "Lei Pelé e a 

legislação desportiva brasileira anotadas", afirma que "com o fim do Governo de Getúlio 

Vargas, houve inúmeras alterações na legislação desportiva brasileira, reflexos das 

mudanças mundiais provenientes do fim da Segunda Guerra Mundial. Iniciou-se então, 

o segundo período do ordenamento jurídico-desportivo no Brasil, que trouxe em seu 

bojo as marcas do autoritarismo do período da ditadura militar, transparecendo o caráter 

intervencionista do Estado." (KRIEGER, 1999: 47) 

Destaca-se, por fim, que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e 

estava em vigor até a criação da Lei nº 8.672/93, que ainda será analisada posteriormente. 

 

1.2. O esporte na Constituição Federal de 1988 

Mesmo diante das transformações do desporto brasileiro, principalmente a partir do 

início do século XIX, a primeira e única Constituição que tratou do tema como um meio 

de dignidade e base que constitui o Estado foi a Constituição Cidadã de 1988.  

Conforme dispõe o artigo 217 da Carta Magna1, o esporte não é tratado apenas como 

uma modalidade profissional, mas sim como um dever do Estado, associado à proteção e 

 
1Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada 
um, observados: I -  a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua 
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ao fomento de práticas esportivas, principalmente, com finalidade pedagógica. Agrega-

se o cunho recreativo e da diversão, inclusive com o dever de o Estado patrocinar a 

fomentação, destinando recursos públicos para tal. 

À luz do texto constitucional, entende-se que será preconizado o investimento ao 

desporto educacional, de modo prioritário. Neste contexto, destaca-se o seguinte julgado 

do STF: “1. Éinconstitucional a lei complementar distrital que cria programa de 

incentivoàs atividades esportivas mediante concessão de benefício fiscal às 

pessoasjurídicas, contribuintes do IPVA, que patrocinem, façam doações e investimentos 

em favor de atletas ou pessoas jurídicas. 2. O ato normativoatacado faculta a vinculação 

de receita de impostos, vedada pelo artigo 167,inciso IV, da CB/88. Irrelevante se a 

destinação ocorre antes ou depois daentrada da receita nos cofres públicos. 3. Ação Direta 

deInconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da 

vinculação do imposto sobre propriedade deveículos automotores — IPVA, contida na 

LC 26/97 do Distrito Federal”(ADI 1.750, Rel. Min. Eros Grau, j. 20.09.2006, DJ de 

13.10.2006)”. 

O § 3º do referido artigo estabelece que também será objeto de incentivo ao lazer, 

como forma de incremento no desenvolvimento social e educacional. Deste modo, é 

fundamental a análise do artigo 6º da CF. Este dispositivo se refere exatamente aos 

direitos sociais, englobando o lazer, justamente por ser uma qualidade de vida. Neste 

sentido, o constitucionalista Pedro Lenza aduz que “o Desporto está previsto em sentido 

amplo no texto de 1988, não se restringindo somente ao esporte, mas englobando também 

a ideia de recreação, lazer, divertimento (...)”. (LENZA, 2019 :2211) 

 Outro aspecto importante foi o reconhecimento da independência da Justiça 

Desportiva, contando com uma organização e administração própria. Inclusive, a 

Resolução nº 10/2005 do Conselho Nacional de Justiça2 fixou o entendimento de que a 

 
organização e funcionamento; II -  a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do 
desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento; III -  o tratamento 
diferenciado para o desporto profissional e o não profissional;IV -  a proteção e o incentivo às 
manifestações desportivas de criação nacional.  

2Art. 1º É vedado o exercício pelos integrantes do Poder Judiciário de funções nos Tribunais de Justiça 

Desportiva e em suas Comissões Disciplinares (Lei nº 9.615, de 24.03.1998, arts. 52 e 53). 
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Justiça Desportiva não integra o Poder Judiciário. Ainda tratando do texto constitucional, 

entende-se como um importante avanço, constando como cláusula pétrea, por estar no rol 

do artigo 5º, XXVIII, ‘a’, ter assegurada a proteção da imagem, bem como a participação 

individual em obras esportivas.  

Por fim, enfatiza-se que, de acordo com o artigo 24, IX, da CF, compete 

concorrentemente à União, Estados e Distrito Federal legislar sobre o desporto. Isto 

significa que cada ente poderá legislar no limite de cada um, de modo conjunto, o que 

valoriza o tema considerando o modelo Federativo do Brasil. E, embora o ente município 

não esteja incluído na redação do artigo, entende-se que compete a ele tratar de questões 

específicas locais, de modo suplementar aos estados e união, no que couber. 

 

1.3. Doutrina e princípios do Direito Desportivo 

1.3.1. Doutrina do Direito Desportivo 

Como o tema é bastante recente, tanto em aspectos constitucionais, quanto nas 

questões legais, a matéria desportiva ainda é, infelizmente, um ramo do Direito pouco 

estudado e dissertado. Por sua vez, pôde ser notada certa crescente no que diz respeito 

aos doutrinadores a partir do advento da Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016. 

Estes eventos movimentaram o Brasil e despertaram o interesse intelectual para discutir 

demais situações acerca do Direito Desportivo, suas necessidades e peculiaridades. 

 Dentre os principais autores estão Mariana Rosignoli, Sérgio Santos Rodrigues, 

Maurício de Figueiredo Corrêa da Veiga, Cesar Augusto Cavazzola Junior e Luiz Cesar 

Cunha Lima. 

 Tais doutrinadores supracitados têm um olhar mais técnico para o direito material 

e processual, em especial o livro produzido conjuntamente por Mariana Rosignoli e 

Sérgio Santos Rodrigues. Além de introduções constitucionais e principiológicas, ambos 

valoram bastante para os ritos procedimentais, jurídicos e analistas. Explicitam o 

funcionamento dos tribunais, assim como analisam questões trabalhistas. Maurício de 

 
 



16 

 

 

 

Figueiredo Corrêa da Veiga, além desse estudo citado, também procura desenvolver seu 

trabalho englobando o relacionamento do desporto com os demais ramos do direito. 

Cesar Augusto Cavazzola Junior procura o estímulo acadêmico acerca do direito 

desportivo, tornando-o mais acessível e crítico acerca das matérias interdisciplinares 

envolvidas.  

O autor Luiz Cesar Cunha Lima é que mais segue a linha de raciocínio deste 

presente trabalho, pelo qual ele, além de tratar problemáticas sociais específicas, também 

questiona a distribuição de recursos do esporte.  

Apesar de alta importância, suma relevância e atual com a situação societária, as 

doutrinas e manuais de direito desportivo não trazem consigo uma atenção mais especial 

ao investimento público do desporto. Até mesmo em pesquisa a doutrinas constitucionais, 

tributárias e financeiras é difícil analisar a questão do investimento do poder público, 

visto que a Lei de Diretrizes Orçamentárias é alterada a cada ano.  

1.3.2. Princípios do Direito Desportivo 

Os princípios que regem o Direito Desportivo são, no geral, os mesmos que 

norteiam a Constituição Federal. Acrescentam-se suas especialidades pela grandeza do 

assunto, além de situações decorrentes da legislação específica. Assim, é importante 

mencionar a influência dos princípios da autonomia, da descentralização e da segurança 

no Direito Desportivo. A partir desse novo olhar, as instituições esportivas passaram cada 

vez mais a gozar de liberdade de funcionamento e de autogerenciamento, sem a 

interferência do poder público. Esta independência foi crucial para o desenvolvimento 

destas entidades.  

 O Estado também ficou autorizado a intervir monetariamente, de modo a propiciar 

a destinação de recursos públicos para o desporto educacional e de alto rendimento. 

Assim sendo, contemplou-se o destacamento pedagógico e a inclusão social. Vale 

ressaltar a diferenciação no tratamento do desporto profissional e o não profissional. Pela 

desigual situação entre ambas, foi importante para gerar equidade nas relações, 

valorizando também os que detêm menor poder de visibilidade nacional e facilitando seu 

manejo e aprimoramento. 
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 Tendo como base os ideais que sustentam a CF/88, outro princípio importante é o 

da democratização. A partir dele, o esporte passa a ser compreendido como algo que 

precisa ser difundido de forma igualitária em todos os estratos da sociedade, não apenas 

como algo destinado aos que possuem melhores condições financeiras. Além dos 

incentivos financeiros, a questão social também passou a ser contemplado pelo Estado. 

 Ainda podem ser elencados os princípios da liberdade, do direito social e 

educação, da dignidade da pessoa humana, todos visando garantir a completude dos 

direitos fundamentais. O princípio da identidade nacional, perpassando a valorização do 

atleta, bem como seus campeonatos e organizações, é igualmente importante. Por fim, 

também são essenciais os princípios da qualidade e eficiência, a fim de que os atletas 

possam aperfeiçoar suas práticas e obterem rendimento e reconhecimento internacional. 

 

1.4. O esporte nas legislações infraconstitucionais  

Como observado anteriormente, o desporto em si apenas começou a ser tratado 

como uma questão social a partir da atual Constituição Federal. Porém, mesmo diante do 

enorme avanço legal, da maior autonomia das confederações e das instituições 

desportivas e da influência dos princípios constitucionais, ainda restavam muitos assuntos 

a serem regulamentados, ou seja, assegurados mediante um processo legislativo. Isto 

posto, ficou atribuído às legislações infraconstitucionais abordar tais questões, a fim de 

que houvesse maior segurança, desenvolvimento, incentivo e disseminação do esporte.  

 

1.4.1. A Lei nº 8.672 de 1993 

A Lei nº 8.672 de 1993, também conhecida como Lei Zico, foi a legislação mais 

importante para o mundo do esporte aprovada após a vigência da CF/88. A referida lei 

tratou acerca das práticas formais e não formais3, seus respectivos conceitos, sempre à 

luz do Estado Democrático de Direito. Trouxe, ainda, as caracterizações dos tipos 

conceituais de desportos, como o educacional, participação, alto rendimento, profissional 

e não profissional, tudo visando à proteção em si do atleta. A Lei nº 8.672 também 

 
3 Seu artigo 1º disserta acerca do que são tais práticas em seus parágrafos. Diz o texto que a qualidade 

formal é regulada por normas e regras nacionais e pelas regras internacionais aceitas em cada modalidade. 

Já a não formal é caracterizada pela liberdade lúdica de seus praticantes. 
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reforçou uma gama de princípios que regiam o Direito Desportivo da época, como a 

soberania, liberdade, autonomia, qualidade e eficiência, segurança, descentralização, 

dentre outros. 

Instituiu-se o Conselho Superior do Desporto e sua organização, o qual tinha o 

objetivo de fazer cumprir as normas estabelecidas por esta lei, estabelecer diretrizes, 

pareceres e recomendações. Criou-se também o Sistema Nacional do Desporto, cuja 

finalidade era promover e aprimorar as práticas esportivas, bem como o Comitê Olímpico 

Brasileiro e entidades de administração. Da mesma forma, pela primeira vez, estruturou-

se a organização da Justiça Desportiva, com seus respectivos Tribunais, administração, 

competências e questões procedimentais processuais. 

 Por fim, mas não menos importante, a mencionada legislação versou sobre os 

fundos destinados às práticas esportivas, como deveriam ocorrer suas distribuições, 

prioridades, receitas, incentivos e prêmios. Ainda que inovadora, a lei não vigorou por 

bastante tempo. Cinco anos após sua aprovação, ela foi revogada pela Lei nº 9.615/1998. 

 

1.4.2. A Lei nº 9.615 de 1998 

 A Lei nº 9.615 de 1998, também denominada Lei Pelé, foi idealizada pelo ex-

atleta futebolístico, quando ocupou o cargo de Ministro do Esporte e presidente do 

Conselho do INDESP (1995 a 1998). Por ser uma legislação com um cunho mais 

“mandatário”, revogou a integralidade da lei anterior, que tinha um ideal mais 

“sugestivo”. Porém, ainda assim, alguns artigos passados foram copiados em sua 

literalidade, sem nenhuma mudança significativa.  

Toda parte inicial do texto legal, referente à caracterização das modalidades, 

garantias e princípios, foi mantida. O Sistema Brasileiro do Desporto também continuou 

existindo, com o objetivo de propiciar a melhor qualidade, mas com singelas 

modificações. A lei trouxe ainda a base das diretrizes do direcionamento dos recursos 

advindos do Ministério do Esporte, aplicados em consonância ao Plano Nacional do 

Desporto. A sua destinação deveria ser direcionada ao desporto educacional, à criação e 

captação de recursos humanos, em projetos de pesquisa, em instalações e aos atletas. A 

captação desses recursos foi estipulada de modo objetivo através de porcentagens 

específicas, determinando sua origem. 
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Ainda em vigor, a lei determina, em seu artigo 57, que os recursos para a 

assistência social e educacional dos atletas profissionais, ex-atletas e os que ainda estão 

em formação sejam recolhidos: 

a) Diretamente para a Federação das Associações dos Atletas Profissionais (FAAP), 

sendo equivalente a 0,5% do salário mensal dos esportistas profissionais que 

pertencem ao Sistema Nacional de Desporto; e 0,8% do valor da transferência nacional 

ou internacional a serem pagas pela entidade desportiva contratante. 

b) Diretamente para a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol 

(FENAPAF), correspondendo a 0,2% do montante referente às transferências 

nacionais e internacionais dos jogadores de futebol, sendo paga pela entidade 

desportiva cedente.  

 

Incube ressaltar que as demais disposições referentes aos recursos destinados 

foram revogadas por outras Leis e Medidas Provisórias mais recentes. O antigo Conselho 

Superior do Desporto foi substituído pelo Conselho Nacional do Esporte, estando 

vinculado ao respectivo Ministério, com as mesmas atribuições do CSD e outras mais. O 

Sistema Federal do Desporto passou a se chamar de Sistema Nacional do Desporto, 

mantidas as finalidades gerais, mas com importantes acréscimos estabelecidos, como o 

Comitê Paraolímpico Brasileiro, ligas regionais e nacionais e confederação de clubes. 

Deste modo, foi possível ter maior autonomia e alcançar as especialidades de cada local. 

Além do mais, estabeleceu-se que os estados e municípios poderiam constituir seus 

próprios sistemas. 

Outra inovação foi a possibilidade de entidades sem fins lucrativos receberem 

subsídios da administração pública direta ou indireta, assim como isenções fiscais, 

devendo estar ligadas ao Sistema Nacional do Desporte e atingir os requisitos impostos 

pela lei. A dopagem de substâncias também foi uma novidade no texto legal, visando um 

maior controle do uso de substâncias químicas, com objetivo de promover competições 

mais livres e justas, conservando a saúde dos atletas. Ressalta-se que tais normas, 

políticas, coordenação e fiscalização são inerentes à Autoridade Brasileira de Controle de 

Dopagem (ABCD). 

Por fim, tratou-se também da Justiça Desportiva, completando a legislação 

anterior, como o acréscimo de determinadas penalidades, competências, ritos processuais 

e organização independente. Vale mencionar a criação da Justiça Desportiva de 

Antidopagem de forma autônoma, visando julgar as violações às regras específicas 

tratadas sobre o dopem.  
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1.4.3. A Lei nº 10.671 de 2003 

Novamente, passados cinco anos após a aprovação de uma importante lei 

esportiva, outra legislação entrou em vigor. Diferentemente da primeira ocasião tratada, 

esta nova não revogou a anterior. Conhecida como o “Estatuto do Torcedor”, foi criada 

com o objetivo de defender o interesse de todas as pessoas que se interessam por qualquer 

entidade ou prática esportiva. Entrou nesse rol o conceito de “Torcida Organizada”, 

mediante cadastro atualizado de todos seus associados. 

Insta salientar que o ideal desta lei foi inspirado no Código de Defesa do 

Consumidor, equiparando o torcedor como tal, defendo seus direitos e interesses no que 

se refere aos princípios constitucionais. Esta defesa se caracteriza pela prevenção à 

violência, sendo de responsabilidade de todos os entes relacionados, como o poder 

público, confederações, ligas e organizadores. A segurança ocorrerá antes, durante e 

depois do evento, sendo obrigação do torcedor contribuir pelo o ambiente harmônico e 

seguir as regras impostas à permanência dos locais de competição. 

Além disso, também foi instaurada a obrigação da transparência e publicidade de 

todas as competições, devendo divulgar o regulamento, tabela e demais disposições 

pertinentes ao campeonato em questão. Direitos gerais, como de higiene, transporte e 

alimentação foram igualmente elencados. Por fim, estipularam-se crimes praticados por 

entidades, seus dirigentes e próprios torcedores, culminados com aplicação de sanções e 

penalidades específicas. 

 

1.4.4. A Lei nº 11.438 de 2006 e o Decreto nº 6.180 de 2007 

 O Decreto nº 6.180 de 2007 regulamentou a Lei nº 11.438 de 2006, tratando, 

assim, dos incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo. A 

referida legislação foi um importante avanço, propiciando o desenvolvimento do esporte 

através de investimentos por parcerias do governo com empresas privadas e pessoas 

físicas. 

 Inspirada na Lei Rouanet (referente ao incentivo à cultura), o texto legal 

estabelece a possibilidade dos sujeitos em dispor parte de sua receita ao pagamento do 

Imposto de Renda em projetos aprovados pela Secretaria Especial do Esporte e Ministério 
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da Cidadania. A pessoa física poderia disponibilizar até 6% e a pessoa jurídica até 1% do 

devido imposto em sua declaração anual. Esse procedimento poderá acontecer através de 

duas modalidades: doação ou patrocínio. 

 

1.4.5. A Lei nº 8.069 de 1990 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), cronologicamente, foi uma das 

primeiras legislações a tratar do esporte como algo essencial à criança e ao adolescente 

após a Constituição de 1988. De modo inovador e seguindo os ideais constitucionais 

desportivos, voltados à educação, lazer e liberdade, esta lei assegurou às crianças e aos 

adolescentes o direito ao esporte, visando seu desenvolvimento social, acadêmico e 

esportivo. Além do mais, também pode incluir nesse rol o acesso à cultura, dignidade, 

respeito e convivência. 

 Por conta de sua especialidade, diz o artigo 59 que os Municípios, com o apoio da 

União e dos Estados, estimularão e facilitarão a aplicação de recursos para programas e 

espaços destinados à cultura e ao esporte voltados à infância e juventude. É com base 

nesta disposição legal, principalmente, que esse trabalho irá se desenvolver adiante, 

analisando especificadamente a legislação municipal de Nova Friburgo – RJ, os atos do 

Poder Executivo e das Secretarias do governo. De modo concreto, acontecerá o estudo da 

aplicabilidade e funcionalidade de suas resoluções realizadas. 

 Outrossim, haverá a observação no caso concreto, através da dissecação de um 

projeto social no referido município, denominado “Gol, Crescer no Esporte”. Deste 

modo, possibilitará a constatação da situação atual do esporte, se as leis estão sendo 

eficazes e se contemplam toda a necessidade do município. 

 Esta pesquisa, além dos parâmetros legais, também será feita de modo empírico, 

através de entrevistas às autoridades do Poder Executivo e Legislativo, bem como de 

pessoas importantes que atuam no meio, como representantes da Liga Nova Friburgo de 

Desportos, dirigentes e coordenadores de clubes/projetos sociais, patrocinadores e figuras 

públicas. É a partir do exposto que seguimos para o segundo capítulo, o qual irá ser 

explorada a legislação municipal de Nova Friburgo, com um olhar voltado ao seu 

investimento material desportivo de modo geral e também para os empreendimentos 

sociais destinados às crianças e adolescentes friburguenses.  
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CAPÍTULO 2 

LEGISLAÇÕES E PLANOS MUNICIPAIS DE NOVA FRIBURGO 

 

2.1. Lei Orgânica Municipal  

 Neste primeiro momento, destaca-se a Lei Orgânica Municipal de Nova Friburgo. 

Esta legislação pode ser comparada a uma “constituição” a nível municipal, trazendo 

todos os princípios, objetivos, organização e administração da cidade, bem como suas 

diretrizes e anseios. Assim como na Constituição Federal de 1988, o esporte também tem 

um capítulo específico nesta carta friburguense, além de outros dispositivos 

complementares presentes nos demais artigos. Porém, tais normas são de eficácia 

limitada, ou seja, dependerão de regulamentos mais específicos, editados posteriormente, 

possibilitando, assim, a efetividade dos direitos elencados. Isto posto, pode se afirmar que 

a Lei Orgânica Municipal de Nova Friburgo apresenta preceitos abertos e sem 

objetividade plena, sendo assegurado somente determinadas prerrogativas. 

 

2.1.1. Da Criança e do Adolescente  

Em âmbito municipal, no mesmo sentido da legislação específica federal, é 

assegurada à criança e ao adolescente a efetiva prioridade dos seus direitos básicos, sendo 

incluído nesse rol o esporte. Complementa-se, ainda, que esta garantia compreende a 

preferência na formulação e execução de políticas públicas sociais, tal como a destinação 

de recursos para sua proteção. Além disso, também disciplina que haverá lei específica 

para dispor dos direitos da infância e juventude, acerca de suas normas gerais e adequada 

aplicabilidade. Neste caso, esta legislação específica ainda será tratada aqui 

posteriormente. 

 Assim, os recursos públicos, advindos do Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, devem ser destinados, exclusivamente, para a implantação e 

manutenção de projetos sociais aos infantes e suas famílias, à luz das normas 

constitucionais e legais. Da mesma forma, deverá o Município buscar meios de estímulo 

e facilitação, em ato conjunto com os demais Entes Federativos, na destinação de recursos 

e espaços, para programações culturais, esportivas e de lazer. Neste sentido, é obrigação 
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do município o desenvolvimento desses referidos locais nos distritos, bairros e ambientes 

rurais, com o objetivo de promover a socialização das crianças e adolescentes, bem como 

sua integração, cooperação, aspectos cognitivos, psicomotores e afetivos.  

Por fim, também cabe ao município auferir a segurança da criança e do 

adolescente, bem como o seu fomento à vida familiar e em sociedade. Esta garantia 

também diz respeito à proteção e ao socorro, contra a discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. 

 

2.1.2. Do Desporto 

Logo no primeiro artigo referente ao Capítulo do Desporto na Lei Orgânica 

Municipal, pode-se observar como um dever do município o fomento de práticas 

esportivas formais e não formais, sendo assegurada a autonomia das entidades, seus 

dirigentes e associações. Já no que se refere ao incentivo, é posto que os recursos públicos 

deverão ser destinados à promoção do modelo educacional e, em determinadas situações, 

ao desporto de alto rendimento.  

Complementa-se, ainda, dispondo que essas verbas somente poderão ser destinadas 

às atividades que impulsionem o caráter inclusivo e educativo, a promoção humana e 

social, a recreação e lazer, a criação de áreas públicas e programas específicos que 

atendam todas as faixas etárias. Aduz que, para a efetividade da Política Esportiva em 

seus meios inclusivos e sociais, deverá ser assegurado o acesso e oportunidade de 

qualquer interessado nos equipamentos de esporte, sejam públicos ou privados. Neste 

sentido, o desporto é compreendido como um instrumento fundamental dos valores 

humanos e educacionais. 

É dever do Município dispor aos interessados ações governamentais com a finalidade 

de construir e manter espaços próprios para a prática de esportes. Além do mais, a lei 

possibilita convênio com clubes e instituições a locação ou cessão de seus complexos 

esportivos para a realização de campeonatos (entretanto, o texto legal não foi claro quanto 

aos mecanismos para tal). As competições também são tratadas, visando à valoração de 

seus jogos amadores, regionais e estaduais, abrangendo os alunos da rede pública, 

inclusive em conjunto com outras cidades. 
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Também é compromisso municipal o estímulo à construção de centros esportivos para 

modalidades específicas, até mesmo para a destinação aos esportes de média e alta 

performance. A concessão de auxílio público municipal a instituições de natureza 

esportiva, inclusive as amadores, cuja abrangência alcance crianças e adolescentes, 

dependerá de prévia apresentação ao Poder Executivo. A inscrição no Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é assim obrigatória. O plano exposto 

deverá conter oficinas culturais e esportivas em entidades públicas ou privadas, 

abrangendo crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social (incluindo 

quem necessita de tratamento por uso de álcool/drogas) e jovens em situação de conflito 

com a lei. 

Outra disposição declara que a legislação específica deverá criar o Plano Municipal 

do Esporte, cujo objetivo será estabelecer diretrizes, metas e políticas públicas esportivas 

permanentes, contínuas e articuladas. A fim dessa efetivação, deverão ser mantidos o 

Conselho Municipal de Esporte (prevendo conferências para formulação, debate e 

atualização das respectivas políticas públicas) e o Fundo Municipal de Esporte (como 

instrumento de arrecadação e aplicação de recursos, a fim de proporcionar apoio 

financeiro às ações de desenvolvimento da prática desportiva). Vale ressaltar que é 

assegurada a total participação popular na formulação desses procedimentos e atos. 

  

 

2.2. Plano Diretor 

A Constituição Federal de 1998 traz, em seu artigo 182, a idealização do que seria 

promovido através do Plano Diretor. Este é obrigatório para cidades com população acima 

de 20.000 habitantes e possui cunho de desenvolvimento urbanístico, função social e bem 

estar dos moradores. A Lei Complementar nº 24, instaurada como Plano Diretor 

Participativo de Nova Friburgo, trouxe como objetivo de englobar todas as áreas do 

município e sua população, de modo a explorar as especialidades de cada local. 

Além deste aspecto, também é importante para a evolução de cada comunidade, traçar 

metas, promovendo o lado social, de trabalho, preservação, saúde, educação e segurança. 

Frisam-se direitos difusos e coletivos, bem como a conservação das memórias 

tradicionais, culturais e colonizadoras. 
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No que se refere ao desporto, o Plano Diretor Friburguense, infelizmente, não tratou 

especificadamente de matérias e localidades aptas para sua exploração. Os dispositivos 

presentes não traçaram planos diretos para a concretização do desporto na área municipal. 

Simplesmente, o Plano Diretor apresenta o esporte como uma diretriz de política urbana 

e gestão do território para que Nova Friburgo retome a participação nos circuitos 

destinados a essa finalidade. Por fim, reforça que as práticas esportivas também agregam-

se como preceitos para a promoção da prosperidade socioeconômica, com geração de 

empregos e rendas.  

 

2.3. Plano de Governo 

É importante analisar e ressaltar o plano de governo do Prefeito Renato Bravo 

preparado para atual gestão (2017/2020) no âmbito esportivo, para, posteriormente, 

concluir sobre sua real efetividade. Destaca-se que não será um estudo crítico político da 

atual gestão executiva, mas sim um levantamento sobre suas políticas públicas e sua 

aplicação social.   

O Plano de Governo apresenta no item 4.7 a ideia do desporto como objeto de 

políticas públicas na formação educacional, promoção da saúde, integração social e 

comunitária. Da mesma forma, visa a expansão de áreas destinadas às práticas e 

modalidades esportivas, com o incentivo à busca de novos talentos. Por sua vez, no 

tocante aos recursos, busca parcerias com o setor privado, visando o apoio das iniciativas 

comunitárias, bem como o aprimoramento de atletas, técnicos e projetos esportivos. 

Reforça também a necessidade de reconhecimento dos clubes municipais, do diálogo e 

da cooperação entre as entidades esportivas, a fim de que gerem mais empregos e renda. 

A fomentação para a educação e evolução do atleta é tratada, através de 

monitoramento constante, mantendo-o sempre na ativa juntos aos programas desportivos. 

Além do mais, inclui a implementação de mecanismos eficientes aos equipamentos 

esportivos públicos, com plena utilização nos espaços destinados a estas práticas. Deste 

modo, será alcançada a meta de integração do município com as demais cidades, estados 

e todo país, promovendo a visibilidade dos esportistas locais. 

Sobre o apoio às instituições, há como intenção a criação de políticas incentivadores, 

bem como ações sociais patrocinadas, principalmente àquelas destinadas aos jovens. 
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Englobam-se, ainda, as práticas esportivas amadoras. Por fim, a implantação de programa 

municipal de lazer e atividade física, através de parcerias com os clubes, entidades do 

Sistema S e organizações não governamentais. Assim, busca incentivar caminhadas, 

corridas, ciclismos e vasta programação à terceira idade e aos portadores de necessidades 

especiais. 

 

2.4. Leis Desportivas 

Com o objetivo de complementar as lacunas e pôr em aplicação os anseios e diretrizes 

estabelecidos pela Lei Orgânica, criaram-se poucas leis esparsas, as quais serão 

analisadas neste tópico. De todo modo, já lanço uma pergunta para reflexão: será que tais 

leis promoveram a plena efetividade dos direitos destinados à criança e ao adolescente no 

âmbito esportivo? 

 

2.4.1. Lei Municipal 4.034/2011 

 Esta lei dispõe acerca da Política Municipal de Esporte e Lazer, cuja finalidade é 

fomentar suas práticas para o desenvolvimento humano, visando o bem-estar, promoção 

social e inserção na sociedade, consolidando sua cidadania. Neste sentido, rege-se através 

dos princípios que já vêm sendo defendidos nas legislações federais, como a 

democratização, participação, informação e descentralização.  

 Além do mais, nos incisos do artigo 3º, elencou-se uma série de preceitos que 

devem ser objetos para seu real efeito. Em resumo, são eles:  

a) estabelecer responsabilidades entre o governo e a comunidade, a fim de 

desenvolver ações esportivas e de lazer, bem como parcerias entre organizações 

públicas e privadas para obtenção dos recursos necessários. 

b) estimular lideranças para descentralizar e gerar a autogestão, bem como 

mecanismos de efetividade. 

c) democratizar o acesso às atividades físicas, com clara divulgação e 

informação. Deste modo, estimulará a mudança de hábitos da população, com a 

prevenção de doenças, manutenção da saúde e preservação do meio ambiente.  

d) impulsionar a formação de equipes que representem o município, além da 

capacitação profissional dos atletas. 

 

 Para a implementação dessa política desportiva, é importante destacar que é 

atribuição do Poder Executivo atuar em diversos aspectos em âmbito social, como a 

inserção do cidadão em todas as esferas da comunidade. Mais especificadamente ao 

esporte, a referida competência versa acerca da atuação na realização de eventos que 
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possibilitem a participação de atletas de alto nível, na organização de competições 

estudantis, na promoção das práticas esportivas que gerem a integração social e propiciem 

atividades que auxiliem e estimulem a iniciativa desportiva a crianças e adolescentes. 

 Como pôde ser percebido, assim como Lei Orgânica, esta legislação da Política 

Municipal de Esporte e Lazer não trouxe normas objetivas e de aplicação imediata, 

deixando em aberto para que tal efetividade fosse realizada através de atos futuros. 

 

2.4.2. Lei Municipal 3.635/2007 

 A Lei municipal nº 3.635 de 2007 autorizou o Poder Executivo a implantar o 

projeto “Certificado Amigo do Esporte”. Ele é destinado às pessoas físicas e/ou jurídicas, 

sendo considerado “amigo do esporte” aquele que patrocinar, estimular ou colaborar para 

com as práticas desportivas no munícipio de Nova Friburgo, podendo, inclusive, utilizar 

o certificado como meio de divulgação. Destaca-se que a permissão para o uso deste 

certificado deverá ser pleiteada perante a Secretaria Municipal de Esporte, por concurso 

ou outra forma de criação. A validade será de um ano, podendo ser renovada a critério da 

referida repartição.  

 De fato, foi a primeira lei friburguense que visou o aperfeiçoamento e incentivo 

aos projetos sociais destinados ao desporto, recebendo, como será verificado adiante, 

subvenção da prefeitura. Porém, não é uma declaração bastante difundida pelo município, 

inclusive com baixo montante de verba destinada para tal. 

 

 

2.4.3. Lei Municipal 3.758/2009 

 Esta lei dispõe acerca da autorização ao Município de Nova Friburgo para a 

criação de uma Vila Olímpica no Distrito de Campo do Coelho. A legislação estabeleceu 

que este complexo deveria atender, pelo menos, quatro modalidades esportivas olímpicas, 

sendo uma obrigatoriamente de cunho aquático. 

Porém, infelizmente, essa grande iniciativa, que traria inúmeros benefícios ao 

esporte na cidade e na região, nunca saiu do papel. Em 2015, o Senador Romário 

conseguiu verba para sua construção. Porém, por falta de projeto, não seguiu adiante. 
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Mais recentemente, em 2019, o Prefeito Renato Bravo entrou em contato com o 

Deputado Federal Luiz Lima, a fim de obter recursos para a edificação da obra. Foram 

solicitados o valor de R$ 1.500.000,00 e o projeto ainda aguarda liberação junto ao Siconv 

(Sistema de Gestão e Contratos de Repasse do Governo Federal), o qual agrega e processa 

informações sobre transferências de recursos federais para Órgãos Públicos e Privados 

sem fins lucrativos. 

 

2.4.4. Lei Municipal 3.817/2010 

 Instaurada como o Estatuto da Juventude de Nova Friburgo, esta disposição legal 

se destina a normatizar as medidas e ações que contribuam para o desenvolvimento 

integral dos jovens friburguenses. A sua prerrogativa inicial é que todas as crianças e 

adolescentes possuem a aptidão para receber todos os direitos inerentes à dignidade da 

pessoa humana. A eles são assegurados os devidos mecanismos que auxiliam o 

aperfeiçoamento da moral, educação, respeito e sociabilidade. A liberdade se estenderia 

à prática de atividades físicas e recreação, além de um ambiente sadio e especializado, de 

acordo com suas predileções e habilidades.  

Neste sentido, seria de obrigação do poder público promover e garantir, em todas 

possibilidades em seu alcance, os exercícios desportivos à juventude, seja de forma 

amadora, seja de forma profissional, devendo criar e manter espaços específicos para as 

diversas modalidades oferecidas, inclusive nos bairros e distritos. A partir do presente 

texto legal presume-se que o jovem é um potencial agente estratégico para a melhoria do 

município, atuando juntamente com inúmeras organizações, dentre as quais, destacam-se 

as esportivas. 

 

2.4.5. Lei Municipal 4.684/2019 

 Outra lei que versa sobre os direitos da criança e do adolescente, é a Lei 4.684 de 

2019, que trata da política municipal para integral proteção desse grupo em conjunto com 

as normas gerais. A preservação mencionada é formalizada através do atendimento de 

todos os seus direitos, através de mecanismos sociais básicos, entre eles o acesso ao 

esporte. O texto legal manteve presente o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
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Adolescente (FMDCA), com destinação absoluta e prioritariamente dos recursos também 

às políticas desportivas. 

 

2.4.6. Lei Municipal 4.105/2012 

 Apesar de bem curta, a Lei 4.105 de 2012 dispõe sobre parcerias para construção, 

manutenção e conservação de determinadas áreas no município, englobando os centros 

de lazer, esportivos e comunitários. Deste modo, diz que deverão ser firmadas, entre o 

Poder Executivo e empresas/clubes/associações/entidades de ensino, parcerias que 

possibilitem pôr em prática todo ideal elencado por esta legislação. 

 Em via de consequência, tais acordos firmados deverão contemplar obrigações 

múltiplas por ambas as partes, sendo delimitado o local, planos orçamentários, materiais, 

projetos, normas e o período que irão estar em vigor. Por outro lado, estas instituições 

que firmarem o convênio com a prefeitura terão o direito de instalar elementos de 

publicidade nos locais, em conformidade com a legislação e autorizados pelas Secretarias 

de Obras, Educação, Cultura ou Esporte, quando for o caso. 

 

2.4.7. Lei Municipal 4.494/2016 

 Foi instaurada, através da Lei 4.494 de 2016, a utilidade pública da Liga Nova 

Friburgo de Desportos, criada em 2015. Assim sendo, passou a ser de responsabilidade 

dela a direção, organização, supervisão e controle do esporte amador no município, 

devendo promover campeonatos em diversas modalidades. Além disso, cabe a Liga Nova 

Friburgo de Desportos priorizar o incentivo a processos educativos, cultivando as 

moralidades cívicas e intelectuais, principalmente perante a nova geração. 

Vale ressaltar que já havia uma antiga liga que tratava do assunto, a Liga 

Friburguense de Desportos, tendo sido concedida a ela este papel através da Lei 

Municipal 1.052/1971. O curioso é que, quando da fundação desta nova organização, a 

primeira ainda detinha plenos poderes e estava na ativa, inclusive dispondo de diversas 

competições por todo município. 

 

2.5. Diretrizes Orçamentárias 
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Em uma primeira análise, é importante verificar os planos mais recentes, 

direcionando a pesquisa para os dois últimos anos, 2019 e 2020. Como o próprio nome 

diz, são apenas orientações a serem seguidas, não sendo instaurados, de fatos, 

procedimentos diretos e objetivos, como se verá adiante.  

 

2.5.1. Lei Municipal 4.638/2018 

 A Lei municipal nº 4.638 de 2018 dispôs às diretrizes orçamentárias de Nova 

Friburgo para o exercício de 2019. No que tange à compatibilidade das prioridades e 

metas, o esporte figura dentro deste rol, devendo ser estabelecidas parcerias com o setor 

privado, a fim de que apoiem as iniciativas comunitárias. Visa, ainda, a integralização 

dos atletas com escolas e universidades, aprimorando o acesso a mecanismos de incentivo 

aos competidores, como suporte técnico e projetos. 

 O texto legal reconhece a importância dos clubes como uma matriz esportiva 

friburguense, estabelecendo diálogo e cooperação para gerar renda, emprego e demais 

oportunidades. A fim de promover um reconhecimento em âmbito além do municipal, a 

diretriz orçamentária previu o incentivo à melhor educação dos jogadores, inclusive 

mediante participação em outros eventos do estado e do País. 

 A implantação de equipamentos desportivos eficientes públicos gera a utilização 

de espaços urbanos e incentiva às práticas esportivas nos parques, praças, escolas e 

clubes. A diretriz orçamentária prioriza também a criação de políticas públicas de apoio 

e incentivo às associações esportivas, assim como as ações sociais por eles patrocinadas, 

especialmente àquelas voltadas aos jovens. 

 Por fim, o desenvolvimento das atividades amadoras, com direcionamento a toda 

população, e a consequente promoção da integração, bem estar e saúde. Deste modo, esta 

lei traz uma vertente muito parecida com o plano de governo da atual gestão analisado 

anteriormente.  

 

2.5.2. Lei Municipal 4.695/2019 

 Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias de Nova Friburgo para o exercício de 

2020, estando compatibilizadas com as prioridades e metas desta lei. A princípio, 

estabeleceu-se como meta a inauguração da Praça CEUS. Esta seria um Complexo 
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Cultural e Esportivo, com o intuito de fomentar e difundir as atividades com essa 

finalidade no município, através de uma parceria com o Governo Federal. 

 Importante ressalvar que a construção desse projeto se iniciou em 2012 e seria 

entregue em 2014, sendo gastos mais de R$ 1.500.000,00. As obras se encontravam 

paralisadas até 2019 e o pouco feito estava se deteriorando com o tempo e sendo alvo de 

vandalismo. Até então, a única atividade desenvolvida no local era um projeto de judô, 

que passa por dificuldades estruturais, econômicas e de segurança, tendo em vista que o 

prédio não tinha monitoramento e seu entorno é deserto, mal iluminado e perigoso. 

 Felizmente, no dia 10 de agosto de 2020, após seis anos de atrasos na entrega do 

projeto, o complexo foi inaugurado e passou a se chamar “Estação Cidadania”. O espaço 

conta com uma quadra, pista de skate e um amplo espaço esportivo, contendo salas e 

aparelhos, a fim de possibilitar o incremento esportivo e cultural à população. Incumbe 

dizer que no prédio também está funcionando o CRAS do bairro de Olaria. 

 Outra meta contida neste texto legal é a idealização esportiva que já vinha sendo 

abordada nas demais legislações, com normas abertas e não diretas. Neste sentido, 

destaca-se o fomento entre convênios esportivos para a realização de eventos, valorizando 

o atleta friburguense em nível municipal, estadual, nacional e mundial. Além disso, a 

disponibilidade de espaços dignos para os exercícios, assim como o diálogo com as 

entidades para a geração de oportunidade, emprego e renda. 

 Fala-se, ainda, na implantação de mecanismos eficientes de equipamentos urbanos 

propícios às práticas do desporto no meio urbano, nas praças, parques, escolas e clubes. 

Por conseguinte, o incentivo de atividades amadoras, ocasionando a integração, saúde e 

bem estar da população. Por fim, a maior inovação tratada ao tema foi sobre a inclusão 

social de crianças e adolescentes de baixa renda, direcionando-as às dinâmicas esportivas 

para diminuir a obesidade infantil. Neste sentido, seria incrementado um montante de 

15% ao atendimento nas escolinhas já existentes. 

 

2.5.3. Lei Municipal 4.734/2019 

 A título de exemplificação, a Lei 4.734 de 2019, a qual estimou a receita e fixou 

a despesa do município de Nova Friburgo para o ano de 2020, contemplou para o referido 
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exercício financeiro o montante de R$ 578.431.565,00 (quinhentos e setenta e oito 

milhões, quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais). 

Neste sentido, como será analisado em breve no tópico 6, a verba municipal a ser 

gasta é muito grande, tendo em vista o tamanho de Nova Friburgo. Contudo, o que se 

destina ao esporte é bem pequeno e até mesmo desproporcional ao que a lei idealiza e a 

necessidade de seu esperado desenvolvimento. 

 

2.5.4. Anteprojeto de Lei 

 Com o olhar objetivo para o ano de 2021, já foi realizado um anteprojeto de lei na 

Câmara de Vereadores, o qual se refere às diretrizes orçamentárias para o município. 

Como de costume na temática desportiva, a matéria elencada é a mesma que já vinha 

sendo tratada nas cartas anteriores, sendo uma cópia literal do que já havia sido disposto 

na Lei 4.695/2019, que instituiu as referidas orientações para 2020. 

 Assim sendo, mais uma vez, o esporte só ficaria na teoria e não seria contemplado 

em atitudes concretas. Observa-se, ainda, que o objetivo de finalização da Praça CEUS 

não tinha estimativa de se concretizar em 2020, o que, felizmente, veio a ocorrer. 

 

2.6. Subvenções ao esporte 

Para uma análise mais cuidadosa do valor destinado ao esporte friburguense nos 

últimos anos, serão apresentadas as tabelas de cada lei anual sobre a disponibilidade de 

recursos para o período seguinte. Vejamos: 

 

 

 

LEI MUNICIPAL Nº 3.837/2009 – REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010 

* Secretaria de Esporte e Lazer VALOR 

INEC – Instituto de Esportes e Cultura de Nova Friburgo 15.000,00 

AESPORT – Associação Esportiva dos Clubes de Futebol de Olaria 10.000,00 

 

LEI MUNICIPAL Nº 3.889/2010 – REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011 

* Secretaria de Esporte e Lazer VALOR 
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INEC – Instituto de Esportes e Cultura de Nova Friburgo 15.000,00 

AESPORT – Associação Esportiva dos Clubes de Futebol de Olaria 10.000,00 

Liga Friburguense de Desportos 60.000,00 

 

LEI MUNICIPAL Nº 4.053/2011 – REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 

* Secretaria de Esporte e Lazer VALOR 

INEC – Instituto de Esportes e Cultura de Nova Friburgo 15.000,00 

AESPORT – Associação Esportiva dos Clubes de Futebol de Olaria 10.000,00 

 

LEI MUNICIPAL Nº 4.233/2013 – REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 

* Secretaria de Esporte e Lazer VALOR 

INEC – Instituto de Esportes e Cultura de Nova Friburgo 15.000,00 

AESPORT – Associação Esportiva dos Clubes de Futebol de Olaria 10.000,00 

Instituto Amigos do Esporte 15.000,00 

Friburguense Atlético Clube 120.000,00 

 

LEI MUNICIPAL Nº 4.292/2013 – REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 

* Secretaria de Esporte e Lazer VALOR 

INEC – Instituto de Esportes e Cultura de Nova Friburgo 15.000,00 

AESPORT – Assoc. Esportiva dos Clubes de Futebol de Olaria, Cônego e 

Cascatinha 10.000,00 

Instituto Amigos do Esporte 15.000,00 

Friburguense Atlético Clube 120.000,00 

 

LEI MUNICIPAL Nº 4.363/2014 – REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 

* Secretaria de Esporte e Lazer VALOR 

INEC – Instituto de Esportes e Cultura de Nova Friburgo 15.000,00 

AESPORT – Assoc. Esportiva dos Clubes de Futebol de Olaria, Cônego e 

Cascatinha 25.000,00 

Instituto Amigos do Esporte 15.000,00 
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Friburguense Atlético Clube 120.000,00 

 

 

LEI MUNICIPAL Nº 4.434/2015 – REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 

* Secretaria de Esporte e Lazer VALOR 

INEC – Instituto de Esportes e Cultura de Nova Friburgo 15.450,00 

AESPORT – Assoc. Esportiva dos Clubes de Futebol de Olaria, Cônego e 

Cascatinha 25.750,00 

Instituto Amigos do Esporte 15.450,00 

Friburguense Atlético Clube 123.600,00 

 

LEI MUNICIPAL Nº 4.549/2016 – REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 

* Secretaria de Esporte e Lazer VALOR 

INEC – Instituto de Esportes e Cultura de Nova Friburgo 16.665,91 

AESPORT – Assoc. Esportiva dos Clubes de Futebol de Olaria, Cônego e 

Cascatinha 27.776,52 

Instituto Amigos do Esporte 16.665,91 

Friburguense Atlético Clube 133.327,32 

Liga Nova Friburgo de Desportos 70.000,00 

 

LEI MUNICIPAL Nº 4.614/2017 – REFERENTE A0 EXERCÍCIO DE 2018 

* Secretaria de Esporte e Lazer VALOR 

INEC – Instituto de Esportes e Cultura de Nova Friburgo 16.665,91 

AESPORT – Assoc. Esportiva dos Clubes de Futebol de Olaria, Cônego e 

Cascatinha 27.776,52 

Instituto Amigos do Esporte 16.665,91 

Friburguense Atlético Clube 133.327,32 

Liga Nova Friburgo de Desportos 70.000,00 

 

LEI MUNICIPAL Nº 4.664/2018 – REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 
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* Secretaria de Esporte e Lazer VALOR 

INEC – Instituto de Esportes e Cultura de Nova Friburgo 16.665,91 

AESPORT – Assoc. Esportiva dos Clubes de Futebol de Olaria, Cônego e 

Cascatinha 27.776,52 

Instituto Amigos do Esporte 16.665,91 

Friburguense Atlético Clube 133.327,32 

Liga Nova Friburgo de Desportos 70.000,00 

 

LEI MUNICIPAL Nº 4.724/2019 – REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020  

* Secretaria de Esporte e Lazer VALOR 

INEC – Instituto de Esportes e Cultura de Nova Friburgo 16.665,91 

AESPORT – Assoc. Esportiva dos Clubes de Futebol de Olaria, Cônego e 

Cascatinha 27.776,52 

Instituto Amigos do Esporte 16.665,91 

Friburguense Atlético Clube 133.327,32 

Liga Nova Friburgo de Desportos 70.000,00 

 

Como mostram as tabelas, o único projeto social com verbas destinadas pelo poder 

público é o Instituto Amigos do Esporte. Ainda assim, é uma quantia pequena se 

comparável a realidade e necessidade do Instituto, fato que, certamente, também ocorre 

nas demais entidades que prestam tal serviço à comunidade.  

Tal situação fica ainda mais clara a partir da leitura do gráfico abaixo. Embora o 

investimento em programas esportivos comunitários às crianças e aos adolescentes fosse 

tratado como uma diretriz essencial, irrisória é a aplicação dos recursos para esta 

finalidade. 
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O lado positivo que foi constatado é que a aplicação de verbas para o esporte, de 

modo geral, teve um aumento considerável nesta última década. Iniciou 2010 com um 

total de R$ 25.000,00 e finalizou 2019 com R$ 264.435,66, mesma quantia agora para o 

ano de 2020. Em questões matemáticas, isso significou um acréscimo 957%, muito 

embora o que ajudou esse incremento fossem as subvenções voltadas ao Friburguense 

Atlético Clube, sempre superiores ao valor de R$ 120.000,00. 

Outro importante dado foi o que se refere à importância destinada à Liga Nova 

Friburgo de Desportes, a partir 2017. Insta salientar que esta entidade organiza 

campeonatos esportivos municipais, além do gerenciamento, incentivo e conservações 

aos clubes a ela associados. Deste modo, os projetos sociais foram beneficiados, ainda 

que indiretamente. 

Por fim, este último gráfico é referente à totalidade das despesas orçamentárias do 

município (em azul) e a destinação ao esporte (em vermelho), que, por sinal, de tão 

insignificante, é praticamente invisível. Em termos de porcentagem, a aplicação ao 

desporto representa 0,045% do total da estimativa municipal, o que prova que o assunto 

não é muito levado a sério pelos governantes, apesar de já ter estado em situação muito 

pior do que a atual. 
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2.7. Projeto de Lei 

 Infelizmente, o esporte não vem sendo tratado em propostas legislativas 

atualmente pela Câmara dos Vereadores de Nova Friburgo. Destaca-se apenas uma 

importante neste cenário. 

 

2.7.1. Bolsa Atleta Municipal 

 

 Como o próprio nome da proposta legislativa já traduz, este projeto visa, de 

modo objetivo e concreto, a valoração e apoio aos esportistas friburguenses, direcionados 

principalmente às práticas educacionais e, em casos específicos, de alto rendimento. 

Deste modo, tem como objetivo desenvolver o esporte como meio de promoção social, 

mediante concessão de bolsas remuneradas, agregadas de fomento técnico e material, 

priorizando, assim, o desporto não profissional e cooperação com o profissional. 

 A bolsa deveria atender às modalidades olímpicas, paraolímpicas e não 

olímpicas, todas abrangidas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com um olhar 

mais especial voltado para os eventos oficiais de âmbito municipal, estadual, nacional e 

mundial. O apoio seria concedido por um prazo máximo de 12 meses, cabendo a 
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repartição concedente decidir sobre a renovação. Para poder requerer a obtenção do 

auxílio, o atleta deveria preencher alguns requisitos cumulativamente, dentre os quais: 

 

a)  estar vinculado a entidade esportiva; 

b)  ter participado de competições importantes no ano anterior ao pedido; 

c)  não receber qualquer tipo de patrocínio; 

d)  apresentar plano anual de presença em, pelo menos, um campeonato oficial e sua 

preparação/treinamento para tal. 

e) aos menores de 18 anos, conter autorização dos pais ou responsáveis, bem como 

comprovante de matrícula em instituição de ensino. 

 

Concedida a bolsa, o requerente se comprometeria a comparecer e representar o 

município nos elencados torneios. Em contrapartida, autorizaria seu uso de imagem, voz 

e nome para anúncios oficiais, assim como nas matérias de marketing e divulgação, 

inclusive em seu uniforme. Os valores concedidos seriam subdivididos em categorias, 

considerando o histórico do competidor, modalidade, conquistas, concursos, medalhas, 

troféus e categoria, sendo definidos em decretos pelo Chefe do Poder Executivo. Ainda, 

a Secretaria Municipal de Esportes estaria autorizada a contratar seguro de vida e 

acidentes pessoais para os atletas, a fim de cobrir seus respectivos riscos pela atividade. 

Como penalidade, a bolsa seria desligada automaticamente, caso o esportista não 

apresentasse a documentação comprobatória de participação nas competições, pelo não 

comparecimento aos campeonatos convocados, não cumprimento dos requisitos do 

direito de imagem e relatório, ser transferido para outro município sem anuência do poder 

público ou sofrer punição pela Justiça Desportiva 

Vale ressaltar que o Conselho Municipal de Esporte teria autonomia para cancelar a 

concessão do auxílio, mediante ato motivado. Os beneficiários deveriam ainda prestar 

contas relativamente ao plano de trabalho, através de relatórios das atividades 

desenvolvidas e nos prazos fixados. Enfatiza-se que os recursos decorrentes deste apoio 

são oriundos dos orçamentos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 
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Conclui-se que o ideal dessa proposta legislativa é excelente, tendo em vista que 

beneficiaria o desenvolver de atletas e do esporte na cidade como um todo, colocando em 

práticas todas as diretrizes e princípios educacionais, de cooperação inclusão e incentivo. 

 

2.8. Histórico Legislativo Esportivo de Conselheiro Paulino 

2.8.1. Deliberação 911/1969 e Lei Municipal 2.601/1998 

 

 A Deliberação 911 de 1969 considerou como utilidade pública o Esporte Clube 

Conselheiro Paulino, com sede no 6º Distrito de Nova Friburgo 

Já a Lei 2.601-98 fez com que passasse a denominar “Estádio Comunitário de 

Conselheiro Paulino” a praça de esporte de Conselheiro Paulino, conhecido popularmente 

como “Campo do Pastão”. Assim sendo, é a partir destas duas disposições legais que o 

Capítulo 2 é encerrado e leva à temática abordada no Capítulo 3, considerando toda sua 

prerrogativa legal e social. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

GOL, CRESCER NO ESPORTE 

 

3.1. A história do Projeto: Gol, crescer no esporte 

 No início da década de 1960, havia alguns clubes em Nova Friburgo, como o 

Esperança, Serrano, Friburgo, Filó, Fluminense (que depois viria a ser o Friburguense 

Atlético Clube, através de uma união com o Serrano), exclusivamente formados, 

integrados e frequentados pela elite do município. Assim, no início do ano de 1963, 

Geraldo Santos Lemos, mais conhecido como Geraldo Leão, percebeu que grande parcela 
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dos jovens não tinha oportunidade de praticar os esportes, uma vez que as periferias onde 

moravam eram distantes dos locais que as atividades aconteciam. 

A partir de então, Geraldo e seu irmão Luiz, juntamente com um grupo do bairro 

de Olaria, se reuniram e formaram um time de crianças mais humildes. Posteriormente, 

filiariam o time, batizado de Grêmio, na Liga Friburguense de Desportes. Os garotos que 

não tinham vez no esporte municipal e nos demais clubes passaram a integrar esse projeto 

social recém criado. Já naquela época, o atleta deveria estudar, ter boas notas e eram 

monitorados pelos dirigentes. Esse controle era possível já que, a priori, não tinham 

muitas crianças. 

Inicialmente, o trabalho era realizado no Ginásio Celso Pessanha, no Centro da 

cidade. Posteriormente, mudaram para o bairro do Prado, até chegar ao campo do Clube 

Comunitário de Conselheiro Paulino, onde estão instalados até hoje. Tais mudanças 

ocorreram em prol das crianças, considerando que a maioria delas morava em 

Conselheiro. O objetivo era facilitar o acesso e aumentar a frequentação. A facilidade da 

época, em decorrência do auge das fábricas friburguenses, possibilitou que os próprios 

idealizadores e fundadores conseguissem arcar com os custos do projeto, como o 

pagamento da mensalidade à Liga e dos campeonatos. Além disso, a Prefeitura destinava 

boa parcela de recursos à Liga. 

A partir dessa inclusão, o Grêmio se destacou, ganhou inúmeros campeonatos 

municipais e se tornou um canal de visibilidade e projeção muito importante, 

possibilitando a revelação de jogadores, que posteriormente se profissionalizaram. Isto 

ocorreu com o Siqueirinha, Mimi, Fajardo, Marcelo Carioca, Bidu, dentre outros mais. 

Com essas revelações, o clube foi crescendo, ganhando adeptos e colaboradores. 

No final da década de 1970, Geraldo convidou Antônio Souza, então militar da 

Marinha do Brasil, para que também o auxiliasse. Conhecido simplesmente como Souza, 

ele continua à frente do projeto até os dias atuais, somando mais de 40 anos de 

envolvimento. Da forma que podiam, os integrantes se organizavam para ajudar os 

meninos. Através de “vaquinhas”, conseguiam custear passagens de ônibus, lanches pós-

treino, materiais, entre outros. 

 

3.2. Do clube comunitário Conselheiro Paulino 



41 

 

 

 

O Clube Comunitário Conselheiro Paulino está instalado no centro do bairro que dá 

nome à instituição, no 6º Distrito de Nova Friburgo, o mais populoso e um dos mais 

importantes, contendo diversas indústrias, fábricas, confecções e comércios. Vale 

ressaltar que o campo, em si, apenas foi fundado em 1970, através de colaboradores, como 

Lilton Bravo, Antônio Português, Jorge Muniz, Renato Bravo (atual Prefeito), dentre 

outros. Ficou conhecido como Campo do Pastão, em decorrência de seu estado inicial: o 

local era um terreno de terra batida, com pouca grama; as traves feitas de eucalipto e o 

espaço era contornado por uma vala, onde todo esgoto das redondezas era depositado. 

Em 1984, o Clube foi fundado. Porém, apenas no ano de 1992 a área foi devidamente 

estruturada para conseguir receber jogos e competições, oportunidade em que o lote foi 

aterrado, recebeu grama, foi cercado por alambrado, fixadas balizas e construído um 

estádio modesto, mas expressivo. A sede, entretanto, só ficou pronta quase 10 anos 

depois, em 2001, em razão falta de verba disponibilizada pelo Poder Público. A 

construção foi viabilizada exclusivamente pelo suporte das empresas do bairro. 

Dali em diante, o complexo esportivo se manteve sólido até 2011, recebendo, 

inclusive, diversas atrações e eventos, assim como campeonatos no campo e no ginásio 

poliesportivo. Além disso, sempre esteve aberto ao público, com parquinho às crianças e 

um campo society liberado, sendo considerados a única fonte de lazer daquela localidade. 

3.3. A Catástrofe natural de 2011 

Com o passar do tempo, os auxílios foram diminuindo, começaram a surgir 

dificuldades, mas o Grêmio se manteve sólido até 2011. Entretanto, a catástrofe natural 

do dia 12 de janeiro do referido ano impôs o início dos tempos mais difíceis da história 

desta entidade. Como o complexo esportivo fica próximo ao rio que corta o município, a 

enchente devastou toda estrutura e o campo, principalmente, sendo coberto por mais de 

dois metros de água barrenta e uma grossa camada de lama, fora os destroços que vieram 

juntos, como árvores, eletrodomésticos, móveis e todo tipo de sujeira imaginável. Além 

do mais, o muro que separava o Clube do Colégio Estadual Dr. Feliciano Costa também 

cedeu e veio a cair. A sede e os vestiários ficaram em estado de calamidade, parcialmente 

destruídos, assim como as demais dependências da instituição. 
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Abaixo, vemos duas imagens da situação, ainda com a água de enchente presente 

e os entulhos boiando. Nova Friburgo toda ficou danificada, não sendo diferente no seu 

6º Distrito.  

 

Para tentar recuperar o local, procurou-se a Prefeitura, mas esta restou 

impossibilitada de ajudar, através da justificativa que isso não era prioridade, pois havia 

coisas mais importantes para fazer. Posteriormente, a Secretaria de Obras, representada 

por Sérgio Louback, hoje vereador e que, inclusive, jogou no Grêmio em sua juventude, 

procurou o Souza para requerer informações da situação que se encontrava o Clube 

Comunitário. O Secretário disse que ia tentar nova comunicação com a Prefeitura. Porém, 

mais uma vez teve o requerimento negado. 

Insta salientar que para a limpeza do local, seria necessário um maquinário 

específico, tendo em vista a enorme proporção de entulho e terra que se aglomerou, além 

de pôr em risco à saúde das pessoas que eventualmente tentassem fazer por conta própria. 

Passado um tempo, Sérgio Louback entrou novamente em contato com o Grêmio, 

aconselhando no sentido de tentar dialogar com a EMOP, empresa que prestava serviços 

na cidade após a calamidade, para tentar convencê-la a recuperar o local esportivo. 

Entretanto, mais um pedido foi vetado, novamente com a alegação de que seria para 

campo de futebol e que, por isso, não poderiam fazer nada.  

Essa mesma resposta também foi dada pela Sub Prefeitura de Conselheiro Paulino. 

Por fim, Sérgio Louback entrou em contato com a Andrade Gutierrez, outra empreiteira 

que estava no município prestando serviços pela reconstrução pós tragédia. Finalmente, 

a empresa se comoveu e aceitou realizar o trabalho de arrumação e higienização do local. 
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Deste modo, através da ajuda de empresários e auxílio da comunidade de modo 

geral, o campo foi limpo e o restante das pendências foi se acertando aos poucos, no 

decorrer do tempo. Inclusive, após alguns meses, o Conselho Municipal de Esportes 

montou uma comissão para reestruturar as praças esportivas destruídas e enviou ao 

Ministério dos Esportes, em Brasília. Assim, foram liberados R$ 600.000,00 para a 

reconstrução das áreas atingidas e o Clube Comunitário foi um dos beneficiados. 

Porém, houve dificuldade no acesso às verbas, até mesmo posteriormente na 

execução das obras. Inicialmente, o campo e o ginásio seriam reformados 

concomitantemente. Deste modo, as crianças ficariam mais um longo período longe das 

atividades. Por fim, foi acordado que seria um local de cada vez e assim foi feito. Como 

podemos observar na foto a seguir, todo alambrado foi refeito, o muro que delimita o 

clube reerguido e a colocação de novas traves nos gols e dois bancos de reservas.  

   

3.4. Da renovação do projeto social  

Após quase um ano nessa dificuldade em arrumar o campo, veio outra: conseguir 

mantê-lo e proporcionar toda assistência às crianças. Não havia mais patrocinadores e 

eram poucos seus colaboradores. Prestes a parar, uma vez que Souza, então presidente do 

Clube, já estava exausto de tirar dinheiro do próprio bolso sozinho para conseguir manter 

toda infraestrutura.  

Até que, através de uma conversa informal com um dirigente de uma famosa 

fábrica na cidade, a Isero, ele conseguiu buscar outra fonte de renda para manter o projeto 

vivo. Este diretor da Isero ficou sensibilizado pela situação em que se encontrava, pois o 

filho dele tinha participado do projeto e sabia da competência e vontade dos idealizadores 

em ajudar os jovens.  

Deste modo, Souza se juntou com outros dois dirigentes, Samuel Guerra (que 

jogou em todas as categorias de base no Grêmio e é o atual presidente do Clube 
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Comunitário Conselheiro Paulino) e Paulo Sérgio Machado, e formaram um projeto para 

apresentar à referida indústria.  

Aprovado, a empresa se disponibilizou para ajudar mensalmente com certa 

quantia em dinheiro, a fim de que pudesse comprar todos os materiais, uniformes e pagar 

as contas.  

Entretanto, após alguns uns anos, a parceria começou a apresentar sinais de 

fragilidade em decorrência da longa crise financeira enfrentada pelo Brasil. Até que no 

início de 2019, não foi mais possível manter o auxílio ao Grêmio. A partir daí, a 

organização social tem se mantido através de recursos próprios de seus dirigentes, 

principalmente do Souza e Samuel Guerra, que ajudam na forma que podem. Em 

desabafo, numa conversa informal, ao contar sobre os problemas enfrentados, Souza 

narrou: 

"É muita dificuldade em manter o projeto social. Não temos 

nenhuma ajuda do poder público de Nova Friburgo. Chegamos a 

ter uma pequena concessão do Governo do Estado, mas nunca 

nada da Prefeitura. Na época que precisamos reformar, corremos 

atrás de tudo sozinhos para buscar ajuda das empresas em 

materiais, como a Concreblok, a Wermar, a SAF e a CAENF. 

Conseguimos fazer a sede social, reformar os vestiários somente 

pela ajuda dessas instituições. Se precisássemos de um caminhão 

de areia da Prefeitura, a gente não conseguiria.” 

Continua, ainda, relatando as adversidades: "Todos os uniformes e coletes são 

lavados na minha casa. Infelizmente, não podemos ter funcionários para cuidar do campo, 

pois não temos dinheiro para pagar". 

Os recursos que conseguem para a manutenção do espaço são através dos times 

que se inscrevem nos campeonatos que ocorrem durante o ano. Somente dessa forma é 

possibilitado que se corte a grama, pague a luz, água e outras contas. Além disso, só 

sobrará dinheiro para o pagamento do restante das despesas, se conseguir um patrocinador 

de troféu para a premiação das competições. Este gasto costuma ser de 1/3 do valor 

arrecadado pelos times participantes. Assim sendo, havendo alguma empresa que doe as 

taças e as medalhas, o montante que seria destinado a elas pode ser direcionado às outras 

despesas que a instituição eventualmente possui. Vale ressaltar o que se gasta em todo 

final de ano para plantação da grama no campo: em torno de R$ 2.000,00. Ainda assim, 

a mão de obra é feita de modo “fiado”, sendo paga apenas quando o dinheiro dos 

respectivos campeonatos entra em caixa. 
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3.5. Grêmio – Gol, Crescer no Esporte  

O complexo esportivo presente foi denominado, a partir de 16 de novembro de 

2014, como Estádio Geraldo Leão, em homenagem ao fundador do projeto social ali 

existente. O espaço total é de aproximadamente 12.500 m². Contempla-se o campo de 

futebol em tamanho oficial, lateralmente composto por arquibancada que suporta até 

1.000 expectadores. Também possui cinco vestiários, com sala de reunião e cômodo que 

os materiais do projeto são armazenados. Acima, está localizada uma tribuna, com ampla 

varanda, cozinha e área para festas e eventos. Além disso, há um campo society, ginásio 

poliesportivo com grande estacionamento. Infelizmente, o parquinho que havia para as 

crianças não foi reconstruído depois da tragédia de 2011. 

Por fim, há um bar que atende o público nos dias de competições, contendo sauna 

e um pequeno canto de confraternização, com churrasqueira. Em cima, está localizada a 

sede do Clube Comunitário Conselheiro Paulino, com escritórios e depósitos. 

Toda entrada ao estádio é cercada por uma pracinha, onde a população se encontra 

para conversar, se distrair, além de ser passagem principal para o ligamento às demais 

partes do bairro. Atrás de um dos gols há um singelo jardim, com plantas e árvores. Na 

rua lateral ao campo, ainda estão presentes duas creches municipais e o CRAS da região. 

Ou seja, é um potencial local para o desenvolvimento esportivo, educacional, social e 

assistencial à população. 

Além do projeto social, o complexo é utilizado para inúmeros outros fins 

recreativos. Todo domingo há jogos de campeonatos amadores, assim como a “pelada 

dos veteranos”. Num outro giro, o espaço também é cedido para shows, eventos de 

igrejas, torneios municipais e universitários e outros tipos de confraternizações. 
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O projeto social já existe há 57 anos. Atualmente, de acordo com o último 

levantamento feito, atende cerca de 300 garotos, com idade entre 5 e 17 anos. As 

atividades ocorrem no campo principal, society e ginásio, dependendo das condições 

climáticas e quantidade de meninos. De modo geral, são adeptos ao Grêmio os moradores 

do 6º distrito de modo geral, principalmente dos bairros de Conselheiro Paulino, São 

Jorge, Prado, Terra Nova, Ouro Preto, Floresta e Ruy Sanglard. Estão presentes meninos 

de outras localidades mais distantes, como Varginha e Campo do Coelho. Vale ressaltar, 

ainda, que também vêm atletas de outros municípios próximos, por exemplo de Bom 

Jardim, Duas Barras e Cordeiro. 

A comissão técnica é formada por seis voluntários, que se dividem para o 

treinamento das equipes sub 9, sub 11, sub 13, sub 15 e sub 17, além do treinamento para 

goleiros. Cada categoria disputa, em média, de dois a três campeonatos por ano, estando 

sempre bem colocadas. Os jogadores que mais se destacam são convocados para 

representar a Seleção Municipal de Nova Friburgo nos torneios estaduais. Além disso, 
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também são chamados para integrar clubes de maior expressão no cenário do futebol, 

como o Friburguense e os quatro grandes times do Rio de Janeiro, principalmente. 

 

 

 

Frisa-se que, além dessas competições, também ocorrem diversos jogos amistosos 

no Clube Comunitário e em outros lugares da região, dentro e fora do município. Neste 

sentido, destacam-se os amistosos contra o Boavista, no Estádio Geraldo Leão, e contra 

o Fluminense, no CT em Xerém – Duque de Caxias. 
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Até ano passado, 2019, os treinos ocorriam três vezes na semana: terça e quinta-

feira (em dois turnos - de manhã e à tarde), e aos sábados, pela manhã. Porém, com o fim 

dos patrocínios e a verba diminuindo, essa sequência de atividades não pôde ser mantida 

em 2020.  

Até o início da pandemia, em março, os exercícios só puderam continuar aos 

sábados, dia em que todos os treinadores podem estar presentes. Durante a semana isso 

não foi mais possível, tendo em vista que os voluntários possuem outros afazeres laborais 

que impedem seu comparecimento. Por outro lado, o projeto não se limita apenas ao 

futebol semanal. Também é oferecido ao público infantil a prática de judô, com 

professores especializados. 
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Destaca-se, do mesmo modo, uma parceria com o SESC, que ultrapassou as quatro 

linhas. A entidade ofereceu diversos passeios aos jovens nos últimos dois anos, sem 

cobrar absolutamente nada. A mais expressiva viagem foi destinada à cidade do Rio de 

Janeiro, oportunidade em que foram conhecer o Estádio Mário Filho (Maracanã) e o 

Estádio das Laranjeiras (CT do Fluminense). 

Num outro giro, também foram ofertados passeios aos pontos turísticos 

friburguenses, como ao Nova Friburgo Country Clube e ao Teleférico. Além desses, 

houve programações culturais e educacionais na sede da referida organização do Sistema 

S no município. 
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Ocorrem no campo várias comemorações destinadas às crianças e suas famílias 

em épocas festivas. Chocolate na Páscoa, brinquedos e recreações no Dia das Crianças e 

o churrasco no fim do ano são festejos marcantes que nunca faltam no projeto. Ressalta-

se, ainda, o reconhecimento das atividades perante o cenário futebolístico e da imprensa. 

Alguns jogadores famosos já vieram ao local para trocar experiências, como o ídolo 

flamenguista Zico, além de várias reportagens em programas de televisão e meios de 

imprensa locais, revistas e jornais.  

No espaço, ainda há atividades destinadas à terceira idade, sendo realizadas aulas 

de ginástica, alongamento e dança. 
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 Incube relatar toda responsabilidade do Grêmio perante seus atletas. Para poder 

treinar, é necessário atestado médico, autorização dos responsáveis e declaração escolar. 

Deste modo, preconiza um ambiente saudável, consciente, educador, comunitário e 

transformador. 

Como exposto em todo trabalho, o projeto social não recebe nenhum tipo de 

subvenção do poder público atualmente. O pouco que recebeu no passado foi verba 

pontual, nada constante, certo e habitual. Além do apoio elencado do SESC, para 

programas específicos, há outros poucos patrocinadores. Pontua-se a Isero (apesar da 

interrupção), a Frisoldas (que também ajuda em questões singulares) e pessoas físicas 

(materiais de jogo, lanches e mão de obra).  

Acentuo que todas as fotos utilizadas foram retiradas do meu arquivo pessoal, bem 

como da página no Facebook do Grêmio Esporte Clube Friburguense. 
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3.6. Perspectivas futuras para a organização do projeto social  

O futuro da entidade é incerto. Sempre foi mantida com muita dificuldade, sem o 

apoio necessário e merecido. Entretanto, em uma entrevista realizada remotamente, via 

Whatsapp no dia 25 de junho de 2020, com o Antônio Souza, a qual será referência para 

toda essa sessão específica, pôde ser percebido o empenho e rastreamento de soluções 

para acarretar a continuidade do serviço à comunidade. 

Como dito anteriormente, até 2019, os exercícios ocorriam três vezes 

semanalmente. Porém, com a interrupção do patrocínio da Isero, os recursos ficaram 

ainda mais escassos para manter isso, pois durante a semana tinha custo com professores. 

O principal organizador do Grêmio afirmou: 

Ainda assim, os treinos nos três dias continuaram até o fim do 

ano, pois os pais das crianças trabalham e quem estuda de manhã 

vem à tarde, quem estuda à tarde vem de manhã. Não podia 

chegar para o pai e para a mãe e dizer que não teria mais nada, 

porque eles fazem um cronograma para as horas vagas dos filhos, 

contribuindo para a menor ociosidade possível. 

 

Para isso, então, os voluntários passaram a se revezar semanalmente, arrumando 

horas vagas, folgas dos serviços e alternando os dias para conseguir manter as atividades 

e beneficiar não somente os garotos, mas também seus familiares.  

É meu sonho poder botar novamente os treinos às crianças duas 

vezes por semana, terça e quinta, de manhã e à tarde. Quando a 

Isero patrocinava, tínhamos recursos para isso, ainda que faltasse 

muito. Infelizmente, tem muito jovem ficando à toa, sem 

condições de pagar escolinha. Entretanto, para tornar isso 

possível, teríamos de arcar com pagamentos de treinadores para 

acompanhar durante a semana do nosso próprio bolso, 

diferentemente que ocorre no sábado, quando os voluntários 

possuem maior disponibilidade para comparecer. 

 

Com o início da pandemia do Novo Coronavírus, as atividades foram 

interrompidas, assim como a procura por patrocinadores teve de ser reduzida. Contudo, 

mesmo em tempos de quarentena, os dirigentes, na medida do possível, estão tentando 

buscar alguma solução para quando tudo normalizar.  

Precisamos procurar pessoas mesmo, sem ter nenhuma 

perspectiva do Poder Público. Sem brincadeira, parece até coisa 

do destino: o atual Prefeito Renato Bravo jogou no Grêmio, ele 

sabe da situação do Clube Comunitário, toda necessidade que nós 

temos. Mas não é só ele, de todos os prefeitos que passaram, 

nenhum ajudou o projeto. Chegamos a conseguir alguns troféus 
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para os campeonatos doados pelo governo, mas desde que essa 

atual gestão entrou, não conseguimos mais nada. 

 

Conta, ainda, que: 

Chegamos ao ponto que a gente precisa se humilhar para 

conseguir poucas coisas. Não queria mais isso. Porém, eu faço, 

porque gosto do projeto, gosto de ver as crianças felizes. Nunca 

dependi do Grêmio para sobreviver. Pelo contrário, tiro dinheiro 

de minha aposentadoria para colocar no clube. Esse ano, 

estávamos precisando de bola. Não consegui ninguém que 

pudesse doar. Então, fui à loja e comprei 12 com o meu cartão 

pessoal. Se minha esposa souber, ela vai ficar uma fera comigo, 

mas com razão (risos). Mas faço com todo prazer. 

 

Toda essa dedicação, além do sentimento de querer mudar a vida dos meninos e 

gerar novas oportunidades a eles, Souza tem uma razão bastante especial em seguir firme 

na frente da organização. 

Em 1991, perdi meu filho, que jogava no Grêmio, em 

Conselheiro. Ele foi atropelado perto do G.R.E.S. Alunos do 

Samba, praticamente ao lado campo. A partir daí, comecei a 

beber muito, fiquei numa situação bastante complicada. O 

pessoal chegou a achar que eu iria morrer. Porém, oque me 

confortou foi essas crianças, sendo meu cano de escape. Me 

ajudaram muito no momento mais difícil da minha vida e disso 

eu não esqueço. Então, me vejo na obrigação de ajudá-los. E vou 

fazer isso até quando eu puder e Deus me der forças. 

 

A partir daí, suas forças reunidas e renovadas auxiliam no comando do projeto. 

Deste modo, o sucesso de cada garoto que passa pelo “Pastão” é de tremenda felicidade 

ao gestor ouvido, acarretando a sensação de dever cumprido. 

A gente fica contente demais, quando vê muitos garotos se 

formando em Direito, Engenharia, seguindo carreira Militar. Não 

somos perfeitos, nem conseguiremos salvar o mundo, mas alguns 

mudamos seus caminhos. De vez em quando, me param na rua 

pra agradecer por tudo. É importante e satisfatório ouvir isso. Se 

não fosse pelo projeto, teriam aqueles que estariam enrolados até 

o pescoço por conta do tráfico. 

 

Em contrapartida ao sucesso, também estão presentes a inúmeras dificuldades que 

o Clube Comunitário enfrenta. Neste sentido, afirmou: 

 

Se o Poder Público auxiliasse pelo menos no pouco, que fossem 

R$ 2.000,00 fixos mensalmente, já ajudaria bastante. Não 

resolveria todos os problemas, mas daria pra fazer muita coisa. 
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Gostaria de, pelo menos uma vez por mês, fazer excursão com o 

time. Levar em algum lugar diferente para jogar, conhecer 

cidades diferentes. Mas não podemos fazer isso. Quando 

conseguimos, temos de pedir R$ 10,00 a cada criança para ajudar 

a inteirar o valor do ônibus. E a gente sabe que esse dinheiro faz 

falta para as famílias, porque poderiam estar comprando seus 

alimentos, pagando as contas. Fazemos o que podemos. 

 

Antônio projetou o futuro, confiante que os próximos governantes a serem eleitos 

terão um olhar mais voltado para o esporte e ao projeto social em questão: “vamos ver 

como também fica a partir do ano que vem, com essas eleições municipais. Se vai mudar 

alguma coisa, para podermos continuar com nosso projeto, que é muito importante para 

Conselheiro Paulino.” 

Por fim, exaltou toda dedicação e os bons frutos colhidos, todo seu 

reconhecimento e o esforço gratificante que torna o Grêmio um projeto comunitário, 

100% social e destinado apenas à transformação, educação e inserção dos jovens. 

E seguimos nessa luta do dia a dia. Tudo que é difícil se torna 

gratificante. Todo campeonato que essas crianças levantam é 

uma coisa de doido pra mim, fico até emocionado. Não temos 

facilidade com nada. Então, ver a felicidade dos meninos se torna 

também a minha, sinto a sensação de dever cumprido. Cada 

criança que a gente segura aqui, é menos um bandido lá no morro. 

Fazemos nossa parte, mostramos o caminho a eles e esperamos 

que sigam o caminho do bem. 

 

3.7. Entrevistas com autoridades da Cidade de Nova Friburgo 

3.7.1. Vereador Johnny Maycon  

Eleito para o seu primeiro mandato em 2016, o vereador Johnny Maycontem sido 

considerado um dos parlamentares mais atuante no campo no esporte em Nova Friburgo. 

A entrevista foi realizada no dia 12 de agosto de 2020. 

Questionado sobre a importância do esporte, seja profissional ou amador, na 

Cidade de Nova Friburgo, respondeu que:  

Na nossa cidade, a gente tem um potencial incrível em relação a 

formação de atletas, ainda que sem apoio do poder público 

municipal, como dois atletas no UFC e na natação olímpica, 

conhecidos mundialmente. O município não tem se organizado e 

planejado planos, como o calendário anual do esporte, para poder 

atender os anseios da população. Temos um importante clube que 

é o Friburguense, pouco utilizado em favor das pessoas. Também 

não se tem a educação física nas escolas municipais, quando 

deveríamos ter uma atividade esportiva à criança fora do turno 
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escolar. Então, não se tem nenhum incentivo às atividades aos 

jovens. Seria bom firmar parcerias com as universidades, 

aproveitando os formandos para poder aplicar as modalidades 

nas quadras e ginásios que estão abandonados e sucateados pela 

gestão pública. Assim, ajudará na formação de atletas de alto 

rendimento para a cidade e irá melhorar a saúde. Quanto mais se 

investe no esporte, menos se gasta na saúde.” 

 

 Já sobre o desenvolvimento e investimento realizado pelo Poder Público nos 

últimos anos, afirmou que “o poder público não faz praticamente nada”. Discorreu que 

há uma secretaria na Cidade de Nova Friburgo, mas, que, infelizmente, tem sido um 

“cabide de emprego”. Ponderou que o subsecretário não apresentou nenhum projeto 

eficaz nos últimos anos. Neste sentido, destacou que a cidade teria potencial para, em 

cada mês, trabalhar uma modalidade diferente, trazendo grandes eventos para Nova 

Friburgo. Porém, justificou que, infelizmente, o Poder Público não tem cumprido com a 

sua parte, na medida em que não oferece nenhum apoio aos projetos sociais que existem, 

os quais sobrevivembasicamente de ações voluntárias. 

 No tocante aos projetos pautados na Câmara dos Vereadores, especificamente 

sobre a temática do esporte, explicou que os vereadores não têm o poder de criar qualquer 

tipo de projeto que gerecustos para o município.  

Quando reformulamos a Lei Orgânica Municipal, pudemos 

debater um pouco mais acerca do esporte, apresentando 

apontamos e diretrizes que o município precisa seguir a curto, 

médio e longo prazo e atender a demandas da sociedade. Toda 

construção dessa lei foi com a participação popular, através de 

audiências públicas. A gente precisa, de fato, ampliar um debate, 

tornando-o permanente na câmara, junto com o Legislativo, 

Executivo, Conselho Municipal de Esportes e com a própria 

população, entendendo que a maior parcela das atividades 

esportivas compete ao Poder Executivo. 

 

 Ainda sobre projetos de lei, o vereador entrevistado pontuou que o projeto de lei 

"Bolsa Atleta Municipal", proposto por ele, também gerava despesas ao Município. O 

referido projeto previa que o Município de Nova Friburgo oferecesse uma quantia (bolsa) 

para ajudar os atletas, tendo, inclusive previsão de ajudaros atletas guias, aqueles que 

auxiliam os paratletas. Posteriormente, explicou que esse projeto foi aprovado na Câmara, 

e encaminhado para apreciação do prefeito, podendo este procede das seguintes formas: 

arquivando-o ou encaminhando de volta à Câmara como projeto de lei. Neste caso, a 
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presente indicação foi totalmente ignorada e não houve qualquer retorno da Prefeitura, 

como ele informou.  

 De maneira geral, afirmou que Poder Público deveria fazer o maior número de 

parcerias possíveis. Exemplificou que o Friburguense A.C. poderia ser utilizado como 

grande instrumento de propagação do esporte na cidade, seguindo o exemplo que ocorreu 

em Chapecó, onde tudo passou a ser voltado para o time, elevando o turismo, economia 

e patrocínios. Frisou, ainda, a necessidade de parcerias com os projetos sociais existentes, 

uma vez que eles preenchem uma lacuna que é de responsabilidade do Poder Público. O 

vereador entrevistado ressaltou uma questão importante. Para que o Município possa 

subvencionar, ou seja, dispor de recursos aos projetos sociais, é preciso que estejam 

devidamente regularizado, atendendo todas as previsões legais. É neste sentido que 

aconselha que as Prefeituras possuam um setor para ajudar na legalização e 

regulamentação desses projetos sociais, inclusive com a obtenção do CNPJ.  

 Por fim, especificamente, sobre o projeto Grêmio – Gol, Crescer no Esporte, 

Johnny Maycon informou que participou do projeto quando adolescente, fazendo o 

seguinte depoimento: 

 

Eu, particularmente, já participei deste projeto, quando 

adolescente, indo a pé do Bairro de Duas Pedras até o Campo do 

Pastão, em Conselheiro. É um projeto super bacana, 

extremamente necessário e, infelizmente, não recebe o devido 

apoio e suporte do poder público. Ele já existe há muito tempo e 

que acaba gerando uma oportunidade para as crianças  aos 

adolescentes. 

 

3.7.2. Secretário Patrick Nascimento 

 O Secretário Patrick Nascimento está à frente da Secretaria de Esporte e Lazer, 

tendo um papel importante na promoção do desporto no município de Nova Friburgo, 

sendo, também, um amante do esporte. Na entrevista realizada no dia 06 de agosto de 

2020, destacou que o esporte tem um papel de muita importância para todas as classes 

sociais e faixas-etárias, contribuindo, inclusive para a saúde e a educação das para 

crianças e adolescentes em fase de formação. Por sua vez, acerca do desenvolvimento do 

esporte em Nova Friburgo pontuou:  
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O esporte em Nova Friburgo tem crescido cada vez mais na área 

outdoor, corridas de ruas, ciclismo, montanhismo, entre outros. 

Também é importante ressaltar as diversas modalidades de luta 

que vem crescendo cada vez mais. O futebol, através de diversas 

escolinhas e campeonatos, acontece com frequência, que está 

parado no momento devido ao período de pandemia. 

 

 Porém, especificamente, sobre os investimentos realizados pelo Poder Público, 

afirmou que  “está de portas abertas para conhecer e apoiar projetos sociais relacionados 

ao esporte e atletas friburguenses”. Acrescentou ainda que neste momento de pandemia, 

em razão do coronavírus, “todos os projetos foram paralisados”, mas, de modo geral, os 

projetos existentes atualmente são: “Terceira idade na chácara do paraíso”, “Futsal no 

ginásio de duas pedras”, além do apoio a “diversas escolinhas de futebol, eventos de 

ciclismo, atletismo e outros esportes”. Por fim, sobre o projeto Gol, Crescer no Esporte 

enfatizou que ainda não teve a oportunidade de conhecer, uma vez que assumiu a 

secretaria em momento de pandemia. 

 

3.7.3 Wanderson Nogueira 

 Um dos mais conhecidos e renomados jornalistas de Nova Friburgo, Wanderson 

Nogueira tem feito seu programa esportivo há 20 anos, atuando na rádio e na televisão. 

Foi vereador e deputado estadual por um mandato cada e agora é pré candidato à prefeito 

de Nova Friburgo para a próxima legislatura (2021-2024). Quando entrevistado no dia 01 

de agosto de 2020, sobre a importância do esporte, ponderou que:  

 

Friburgo tem uma vocação pro esporte que vem de longa data. 

Além do futebol, a cidade tem uma história impressionante em 

outros esportes. O esporte sempre esteve muito presente no 

cotidiano do friburguense. Os jogos dos industriários tiveram 

uma grande importância para que a cidade pudesse respirar 

esporte. A participação do Poder Público e de pessoas abnegadas 

faz toda diferença, não só como espelho, mas também na 

formação de cidadãos. 

 

 Já sobre a atuação e investimento do Poder Público, afirmou que o “está muito 

ausente na questão do esporte”. A entrevista ainda destacou outro aspecto importante, 

qual seja, a ausência de profissionais formados em educação física, a saber: 
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É uma discussão muito forte, principalmente pela ausência do 

profissional de Educação Física no primeiro segmento do Ensino 

Fundamental. Principalmente no momento que a criança tem que 

desenvolver suas questões psicomotoras. E isso [ausência de um 

profissional de Educação Física] é muito ruim. Entre os anos 

2000 e 2008, havia alguns projetos sociais muito interessantes na 

cidade, que a prefeitura realizava através de parcerias público-

privadas. Infelizmente, isso acabou se perdendo ao longo do 

tempo. E especialmente na última década, há uma ausência 

completa do Poder Público nas atividades esportivas. Acho que 

a secretaria de esportes de Nova Friburgo está absolutamente 

sucateada. As cifras que tem no orçamento inviabilizam o 

desenvolvimento do esporte, e quem está lá acaba ficando 

acomodado com os cargos. Me parece muito mais uma secretária 

só pra ter cargos do que propriamente para desenvolver uma 

política pública para a cidade. 

 

Considerando ainda que o entrevistado é jornalista esportivo há anos na cidade de 

Nova Friburgo, sobre a sua vivência esportiva comentou: 

 

Apresento o Esporte TV Zoom desde 2000. São quase 20 anos. 

Pude ser testemunha da luta de muitas pessoas ao longo desse 

tempo. E muita coisa mudou nesses últimos 20 anos. A gente 

percebe a perda de espaços, principalmente de campos, por conta 

da questão imobiliária. Quando a gente cita os grandes clubes de 

futebol de Friburgo, a gente vê que o campo do Esperança virou 

um condomínio, o campo do Nova Friburgo no Centro virou um 

estacionamento... é a perda total desses espaços para a prática 

esportiva. Obviamente que vai ao encontro dos projetos de 

habitação, e até de projetos econômicos, que acabam sendo 

priorizados ao invés do esporte. Com relação aos clubes, a vida 

mudou muito. Hoje, todo mundo que mora num condomínio tem 

uma piscina, tem um lugar para esportes, o que afastou demais as 

pessoas da vida em clubes, levando ao declínio do número de 

sócios e a manutenção desses clubes. Eu acho que o Poder 

Público poderia estar trabalhando melhor junto aos clubes para 

aproveitar esses espaços, inclusive para fazer projetos e servir a 

questão psicomotora das crianças de escolas públicas. Ao invés 

de construir esses espaços nas escolas, essas parcerias com esses 

clubes seriam fundamentais.” 

 

Durante os anos que em que Wanderson Nogueira atuou na Câmara dos 

Vereadores, o esporte sempre esteve presente em suas pautas. Dentre os muitos desafios 

como vereador, enfatizou que: 
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Eu fui o vereador de oposição, então isso complica muito. A 

gente não pode confundir qual é a atividade do parlamentar. O 

vereador é um fiscalizador e quem cria leis. Então a gente sempre 

ficou muito limitado. Vi muitas situações que pra gente como 

vereador era muito difícil pra lutar. A gente participou 

diretamente das discussões da prorrogação da cessão de espaço 

do campo do Pastão, por exemplo. Porque esse é um espaço 

cedido pela prefeitura. De 20 em 20 anos, tem essa discussão 

sobre a prorrogação desse prazo de cessão. A gente fez uma 

tentativa muito grande de valorização do Friburguense. Porque o 

Friburguense é a maior identidade de Friburgo. É o maior 

divulgador do nome de Nova Friburgo como time de futebol. 

Como vereador eu acabei lutando muito por isso. E na questão da 

juventude, fui presidente da comissão de juventude, e eu pude 

trabalhar diretamente na questão da juventude do esporte. Mas 

sempre foram avanços muito pequenos. Principalmente pelo 

Legislativo ter pouca força, e ainda mais quando você é um 

vereador de oposição. 

 

 Já sobre os anos de atuação na ALERJ, o entrevistado apontou que: 

Passei pela legislatura mais complicada da história da ALERJ. 

Foi um tempo muito difícil, porque logo de cara os salários dos 

servidores públicos foram atrasados, 13º não foi pago, e a 

legislatura acabou ficando muito voltada para a recuperação 

econômica do Estado, que ainda passa por uma crise. Fora tantos 

problemas enquanto deputado estadual, que na questão do 

esporte acabei ficando mais restrito ao trabalho de 

reconhecimento de projetos de instituições, como por exemplo a 

medalha Tiradentes para o Friburguense e a criação do dia do 

Samurai. Estive na Secretaria de Esportes algumas vezes, 

buscando fomentar projetos para o interior do Estado, mas a 

dificuldade era grande porque esses projetos ficavam na mão do 

toma-lá-dá-cá e no final das contas esses projetos não 

funcionavam. Eram muito mais pra dizer que tinha um nome 

bonito, do que propriamente para atender as nossas crianças e os 

nossos adolescentes. Fato é que o Legislativo acaba tendo muita 

dificuldade, porque ele tem a possibilidade maior de fiscalizar ou 

normatizar leis, e nesse período, só no final do mandato 

conseguimos recursos para outros setores, mas ainda assim por 

conta de economias de ALERJ, e não de orçamento do Estado. 

 

 Quando questionado sobre os investimentos feitos pelo Poder Público no esporte, 

Wanderson Nogueira defendeu a tese de que para a Secretaria de Esportes funcionar de 

fato, precisaria ter dois núcleos: um pautando o esporte e a questão da inclusão social e 

outro também pautando o esporte, porém, associado ao desenvolvimento econômico  e 

turístico. Acerca do primeiro núcleo, apontou que esse 
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Precisa passar diretamente pela escola. Na escola, o profissional 

de Educação Física pode identificar se a criança, por exemplo, 

tem mais talento com os pés ou com as mãos. Essa fase é muito 

importante. Por isso, acredito que o esporte precisa estar inserido 

na vida escolar. A partir do momento que passam a existir 

talentos, você precisa ter Centros de Excelência, que podem ser 

feitos através de parcerias com academias e clubes de futebol, por 

exemplo, e eles possam fazer esse desenvolvimento da criança, 

no que a gente chama de jornada ampliada da educação.  

 

 Por sua vez, sobre o segundo núcleo, afirmou que: 

 

No outro núcleo, você tem que trabalhar o esporte muito mais 

como fator de desenvolvimento econômico e turístico com 

relação ao esporte de alto rendimento. Nesse sentido, você vai 

entrar com o apoio que o poder público deve dar à equipes 

profissionais que jogam competições representando Nova 

Friburgo até no âmbito mundial. Separar o esporte nesses dois 

setores é importante para que a gente consiga fazer um 

desenvolvimento mais sensato dessa atividade, relacionando a 

educação, a saúde e a questão identitária da cidade, que inclui o 

turismo e a própria questão econômica. 

 

Quando perguntado sobre o projeto Grêmio – Gol, Crescer no Esporte, mencionou 

que tinha conhecimento do projeto, principalmente como jornalista esportivo e também 

como observador e político. Em suas palavras, assim resumiu o projeto: 

 

É um projeto antigo, que teve uma força muito grande através das 

Isero, que é uma metalúrgica que fica no distrito de Conselheiro 

Paulino. Tem a questão da formação esportiva, mas como todo 

projeto social, tem também a questão da formação cidadã. É um 

projeto que tem uma dependência muito grande de patrocínios. 

São pessoas muito abnegadas. Eu conheço bastante a história do 

Souza, que faz um trabalho muito importante. O Grêmio tem uma 

força muito grande em Conselheiro Paulino, e precisava ser mais 

valorizado. Um projeto que realmente faz toda diferença para o 

6º distrito, que acaba ficando muito dependente do campo do 

Pastão, ou daquilo que acontece no campo do Friburgo. Mas as 

atividades, ainda que existam bolsas, são pagas. Por isso, a minha 

defesa: é importantíssima a inclusão social através do esporte, 

com parcerias público-privadas, mas com o Poder Público 

assumindo o papel que tem que assumir. 
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Por fim, Wanderson Nogueira falou sobre a sua expectativa e projeção para o 

desporto na cidade de Nova Friburgo para os próximos anos:  

 

Vejo o esporte como fundamental para uma questão de 

assistência social, quando se fala de inclusão, e da educação 

como projeto de vida. Quando você faz esse trabalho psicomotor, 

como fator de saúde, de consciência coletiva, e de identidade com 

a cidade. O esporte pega todas essas questões, que são valores 

dos quais eu não abro mão. No nosso programa de governo, tudo 

que a gente está fazendo tem que responder à essas características 

de reter e incentivar talentos, a questão da identidade local, e o 

esporte tem toda uma ligação direta com isso. Cada real investido 

no esporte, se economiza muito mais em problemas de saúde e a 

própria segurança pública. O esporte tem que ser encarado de 

forma mais profissional na nossa cidade. Você tem que estruturar 

a política pública. Todo o governo precisa encarar isso como 

projeto de política pública. Por isso defendo a tese de que a 

secretaria do esporte precisa estar dividida na educação e na 

questão do alto rendimento. Para oferecer desenvolvimento às 

duas faces. A valorização do Friburguense também é 

fundamental porque o futebol é o esporte mais popular do Brasil 

e do mundo. E o Friburguense representa muito a cidade nesse 

contexto. Então a gente precisa fortalecer o Friburguense e as 

instituições, para que o Poder Público possa fazer seu devido 

papel. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como pôde ser observado, as leis sobre a temática desportiva, no âmbito do 

Município de Nova Friburgo, sempre objetivaram o incentivo ao esporte, a sua atividade, 

bem como o seu desenvolvimento associado à questão educacional e social. Os recursos, 

ainda que escassos, advêm, em sua grande maioria, da iniciativa pública e parcerias com 

empresas privadas, bem como por cooperação com os clubes.  

Apesar de a maioria das normas trazerem essa vertente de incentivo, primazia e 

valoração do esporte, elas não geram uma eficácia plena de seus ideais, pela falta de 

disposições e ações objetivas. Além disso, as novas legislações acabam sendo meras 

repetições frias do texto legal já existente em muitas oportunidades. Ou seja, outros planos 

foram apresentados, mas como cópia quase literal do que já existia, não se falando em 

real aplicabilidade das diretrizes e preceitos elencados. 

Talvez, essa situação de reincidência de dispositivos é a prova da ineficiência 

estatal para alcançar suas metas traçadas, estando presos na idealização da proposta, não 

se preocupando com a libertação da plena objetividade de suas indicações. Essas normas 

programáticas necessitam de outras para poder surtir os efeitos desejados. Porém, o pouco 

que foi feito para buscar essa eficiência não gerou o resultado esperado, como é o caso da 

Vila Olímpica e da Praça CEUS (esta inaugurada recentemente, com seis anos de atraso). 

Programas imaginados e criados, mas que, por falta de disponibilidade de recursos e 

aptidões técnicas, não foram completados da maneira esperada. Assim, toda população 

friburguense fica órfã do poder público, sendo impedida de exercer seus direitos 

desportivos com total aptidão ou nem mesmo os operar de fato com dignidade. 

Através das entrevistas realizadas com autoridades e personalidades do município, 

percebeu-se que não falta vontade e ideias para a concretização do projeto. Porém, toda 

máquina pública, com sua burocratização e falta de interesses acaba impedindo o 

desenvolvimento dos projetos. 

Por outro lado, os mecanismos de inserção social e desportiva ofertados através 

de entes privados, ainda que com todos os esforços inseridos, são precários e faltam 

incentivos. Empresas se veem cada vez mais com dificuldade em poder patrocinar essas 

instituições. No mesmo sentido, o Poder Público não destina quantidade suficiente de 

verba para manter os clubes. Em meio a esse caos, estão as crianças, adolescentes e 
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jovens, carentes de oficinas, lazer e esporte, o que acarreta problemas culturais, físicos e 

comunitários. 

O mais claro exemplo dessa triste situação foi exposto neste trabalho. Através da 

análise do “Projeto Gol, Crescer no Esporte” ficou evidente o descaso dos governantes 

com o assunto. Ainda que trate de crianças em situação de vulnerabilidade social, dê todo 

apoio psicológico e moral, bem como dispõe de eventos esportivos, a realidade é que a 

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo nunca investiu ou auxiliou diretamente. Se não 

fosse pelas singelas contribuições de companhias e de pessoas físicas dedicadas, 

certamente a entidade em questão não existiria mais e centenas de jovens estariam soltos 

no mundo, sem qualquer oferta de oportunidade, seja na vida profissional, acadêmica, 

comunitária e desportiva.  

Retornando à indagação feita no início deste presente trabalho. O esporte não é 

apenas a possibilidade de profissionalização como qualquer outra carreira laboral, com 

reconhecimento e fortuna. Claro que toda idealização do retorno financeiro é levada em 

consideração. Porém, seus princípios vão muito além de um mero grande salário ao fim 

do mês. É toda questão de inserção social que está envolvida. É a valoração do ser humano 

em comunidade, aprendendo a lidar com as diferenças e incluir os mais necessitados num 

local que todos têm vez. É uma questão cultural, acadêmica e educacional. É a busca de 

uma vida mais saudável. É o engajamento a um futuro, de modo a amordaçar a opressão 

e mostrar que o favelado também pode e deve sonhar. 

Deste modo, fica a reflexão de como é de suma importância o investimento no 

esporte em todos os âmbitos, principalmente àqueles que têm um olhar especial voltado 

para o meio social. Além do mais, que a administração pública não abra mão de sua 

responsabilidade neste quesito, que não deixe essa incumbência quase que exclusiva de 

Pessoas Jurídicas de Direito Privado e Pessoas Físicas. É de primazia que as legislações 

sejam mais eficientes e objetivas, direcionando maior parte do orçamento às matérias do 

desporto. Não somente repasse de verba para entidades não governamentais, mas também 

na construção e manutenção de áreas abertas ao público que proporcionem um lazer sadio 

e práticas seguras. 

Infelizmente, tudo é um jogo de interesses que todos saem perdendo. Ao contrário 

do que acontece nas competições esportivas, os vencedores não devem ser dignificados. 
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As crianças, sempre em desvantagem, são derrotadas pelo descaso, em uma disputa 

cruelmente desigual. E como num torneio de futebol, precisam lidar constantemente com 

o rebaixamento. Não à Série B, mas à marginalização. 
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https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=20194684&NroLei=4.684&Word=CRIAN%C3%87A%20E%20ADOLESCENTE&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=5495&NroLei=4.105&Word=centros%20comunit%C3%A1rios&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=5495&NroLei=4.105&Word=centros%20comunit%C3%A1rios&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=7437&NroLei=4.494&Word=LIGA%20NOVA%20FRIBURGO%20DE%20DESPORTOS&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=7437&NroLei=4.494&Word=LIGA%20NOVA%20FRIBURGO%20DE%20DESPORTOS&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=7437&NroLei=4.494&Word=LIGA%20NOVA%20FRIBURGO%20DE%20DESPORTOS&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=1196&NroLei=1.052&Word=LIGA&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=1196&NroLei=1.052&Word=LIGA&Word2=


68 

 

 

 

https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDipl

oma=20194724&NroLei=4.724&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2= 

https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDipl

oma=20184664&NroLei=4.664&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2= 

https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDipl

oma=20174614&NroLei=4.614&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2= 

https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDipl

oma=20164549&NroLei=4.549&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2= 

https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDipl

oma=7349&NroLei=4.434&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2= 

https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDipl

oma=4443&NroLei=4.363&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2= 

https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDipl

oma=62&NroLei=4.292&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2= 

https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDipl

oma=102&NroLei=4.233&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2= 

https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDipl

oma=6660&NroLei=4.053&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2= 

https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDipl

oma=6680&NroLei=3.889&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2= 

https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDipl

oma=6490&NroLei=3.837&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2= 

https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDipl

oma=20194695 

https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=20194724&NroLei=4.724&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=20194724&NroLei=4.724&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=20184664&NroLei=4.664&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=20184664&NroLei=4.664&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=20174614&NroLei=4.614&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=20174614&NroLei=4.614&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=20164549&NroLei=4.549&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=20164549&NroLei=4.549&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=7349&NroLei=4.434&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=7349&NroLei=4.434&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=4443&NroLei=4.363&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=4443&NroLei=4.363&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=62&NroLei=4.292&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=62&NroLei=4.292&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=102&NroLei=4.233&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=102&NroLei=4.233&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=6660&NroLei=4.053&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=6660&NroLei=4.053&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=6680&NroLei=3.889&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=6680&NroLei=3.889&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=6490&NroLei=3.837&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=6490&NroLei=3.837&Word=subven%C3%A7%C3%B5es&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=20194695
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=20194695
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https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDipl

oma=20194723 

https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDipl

oma=20184638&NroLei=4.638&Word=diretrizes%20or%C3%A7ament%C3%A1rias

&Word2= 

https://www.portalmultiplix.com/noticias/cotidiano/friburgo-apos-obra-de-mais-de-r-1-

milhao-praca-em-olaria-segue-inacabada 

https://tvzoom.com.br/estacao-cidadania-antiga-praca-ceus-e-inaugurada-em-olaria/ 

http://acervo.avozdaserra.com.br/noticias/antigo-pastao-novo-geraldo-leao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=20194723
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=20194723
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=20184638&NroLei=4.638&Word=diretrizes%20or%C3%A7ament%C3%A1rias&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=20184638&NroLei=4.638&Word=diretrizes%20or%C3%A7ament%C3%A1rias&Word2=
https://novafriburgo.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6811&cdDiploma=20184638&NroLei=4.638&Word=diretrizes%20or%C3%A7ament%C3%A1rias&Word2=
https://www.portalmultiplix.com/noticias/cotidiano/friburgo-apos-obra-de-mais-de-r-1-milhao-praca-em-olaria-segue-inacabada
https://www.portalmultiplix.com/noticias/cotidiano/friburgo-apos-obra-de-mais-de-r-1-milhao-praca-em-olaria-segue-inacabada
https://tvzoom.com.br/estacao-cidadania-antiga-praca-ceus-e-inaugurada-em-olaria/
http://acervo.avozdaserra.com.br/noticias/antigo-pastao-novo-geraldo-leao
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