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CARTA “LEGADO SOCIAL DOS MEGAEVENTOS PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO AMAZONAS”
Nós, meninos e meninas presentes no I Encontro Local da Rede de Adolescentes e
Jovens pelo Esporte Seguro e Inclusivo do Amazonas, manifestamos nossas opiniões
e apresentamos nosso plano de ação para a promoção do direito ao esporte seguro e
inclusivo e a construção do legado social dos megaeventos esportivos no Brasil.

Acreditamos que:
■■ O esporte é um direito humano e uma forma prática de inclusão e socialização em todas as
fases da vida, reconhecendo que na adolescência o esporte é essencial porque ensina valores e
prepara para os desafios que meninos e meninas irão enfrentar em suas vidas.
■■ O esporte tem potencial para reduzir vulnerabilidades e estimular ações positivas para a
garantia dos direitos de crianças e adolescentes.
■■ O esporte transforma a vida das pessoas, promove o exercício da liderança, da cidadania,
da participação na sociedade e cria um ambiente encorajador para as descobertas pessoais e
coletivas de crianças e adolescentes.
■■ O esporte é um poderoso meio de inclusão, promove a igualdade de gênero e a inclusão de
pessoas com deficiência, elimina as barreiras raciais, a discriminação e os preconceitos, aspectoschave para uma sociedade mais justa.
■■ O esporte traz benefícios físicos, pode prevenir e diminuir os riscos de doenças, além de
ajudar na formação educacional, facilitando o relacionamento entre adolescentes, famílias
e comunidades, contribuindo para afastar adolescentes e jovens da violência e outros males
presentes no cotidiano.

Esperamos que a Copa do Mundo na Amazônia possa contribuir com:
■■ O desenvolvimento econômico e a participação ativa das pessoas na elaboração de políticas
públicas, com vistas a garantir a inclusão social de adolescentes e jovens das regiões periféricas
(capital e municípios, zona rural, áreas de floresta, populações ribeirinhas, indígenas, quilombolas).
■■ A disseminação de todas as práticas esportivas em sua diversidade social e cultural (jogos
estudantis, jogos indígenas, esporte regional), transformando o esporte em um forte instrumento de
educação e inclusão para todas e todos os amazonenses.
■■ Um pacto de toda a sociedade para transformar os direitos previstos no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) em realidade, fortalecendo e promovendo o esporte como um direito de todos e de
todas.
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■■ Uma parceria entre as organizações do terceiro setor, as empresas do polo industrial de
Manaus e região, entidades educativas (escolas e universidades públicas e privadas, clubes
esportivos), governos, adolescentes e jovens, para consolidar um processo democrático de gestão
participativa dos equipamentos e investimentos que permanecerão como legado social desses
eventos, gerando assim, novas oportunidades de lazer, saúde, educação, formação profissional,
renda e sustentabilidade social e ambiental para as gerações presentes e futuras.

Reunidos em Manaus, assumimos como compromisso da nossa Rede e,
destacamos em nosso Plano de Ação Local, as seguintes ações e propostas
que esperamos consolidar com a parceria, apoio e mobilização de todos os
atores sociais:
■■ Realizar palestras e atividades para adolescentes e jovens nas escolas e comunidades,
apresentando a REJUPE. Essas atividades acontecerão duas vezes ao mês, sendo organizadas
pelos adolescentes da rede e organizações convidadas, assim como, atletas e destaques
esportivos.
■■ Criar parcerias com instituições, clubes, ONGs, empresas e apoiadores do esporte, para que
estes atores facilitem a participação dos adolescentes da REJUPE, e de outros adolescentes e
jovens, na área do esporte.
■■ Indicar e formar um Grupo de Trabalho para atuar junto ao UGP Copa e às Secretarias
Estaduais e Municipais do estado do Amazonas para a discussão e promoção de ações conjuntas
entre a REJUPE e esses atores, para o fortalecimento do esporte seguro e inclusivo. Para
tanto, indicaremos quatro representantes que serão porta vozes da REJUPE/AM, atuando como
interlocutores nacionais e locais e mobilizadores para transformar essas propostas em realidade.
■■ Garantir a presença e a participação da REJUPE e seus membros nas atividades e eventos de
discussão sobre o esporte seguro e inclusivo, dando voz aos adolescentes e jovens que querem ver
o esporte seguro e inclusivo como um direito de todos e todas.
■■ Criar uma equipe de adolescentes e jovens comunicadores da REJUPE, responsáveis
pela produção de matérias, entrevistas e divulgação dos megaeventos esportivos que serão
realizados no Amazonas, mostrando que os adolescentes e jovens da região também sabem fazer
notícia e, mais do que qualquer outro, conhecem sua realidade local. A cobertura da Agência
de Comunicação da REJUPE vai destacar e valorizar os atletas locais (em especial crianças e
adolescentes), os eventos esportivos regionais (jogos estudantis, jogos indígenas, etc.) e uma
variedade de eventos que envolvam os adolescentes e jovens no esporte seguro e inclusivo.
■■ Criar páginas nas Redes Sociais (Facebook, Twitter, Orkut) para promover o esporte seguro e
inclusivo através da REJUPE Amazonas.
■■ Organizar um Jornal Eletrônico mensal para apresentar as atividades da REJUPE no Estado.
■■ Criar um guia de boas práticas do esporte seguro e inclusivo para crianças e adolescentes,
incentivando e comunicando a importância do esporte nas nossas vidas.
■■ Promover um evento onde pessoas possam doar artigos e equipamentos esportivos para serem
distribuídos pela REJUPE, tornando essa atividade uma campanha permanente da Rede.
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■■ Promover uma aproximação da criança e do adolescente aos esportes de elite, esportes
radicais e aqueles pouco conhecidos, adaptando áreas esportivas para abrigar essas modalidades
esportivas.
■■ Trabalhar pela inclusão de pessoas com deficiência para que tenham acesso a todas as
modalidades esportivas que sejam de seu interesse e gosto, dando oportunidades iguais para
todos e todas, independentemente de questões de gênero, condição social ou cultural.
■■ Reivindicar o apoio dos governos – prefeituras e governo estadual do Amazonas – para garantir
transporte e condições iguais aos atletas e desportistas com deficiência.

