
BOLSA ATLETA E PARATLETA: MAIS BENEFÍCIOS EM 2018

    

  

   A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, vai conceder em
2018 mais 46 benefícios, totalizando 108 entre Bolsa Atleta e Bolsa Paratleta Amador.

  

    

  

   O programa é destinado aos atletas e paratletas praticantes de esporte nas modalidades
vinculadas aos projetos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Até o ano passado o
benefício, no valor de R$ 400,00, era repassado para 13 paratletas e 49 atletas, totalizando 62
bolsas. Em 2018, o pagamento é realizado de março a dezembro, serão beneficiados 26
paratletas e 82 atletas, totalizando um repasse mensal de R$ 43.200,00 e anual de R$ 432 mil
por parte do município.

  

    

  

    “Quando assumimos a Secretaria, em janeiro de 2017, o repasse estava atrasado,
conversamos com o prefeito Airton Garcia que entendeu a importância desse benefício e
liberou o pagamento dos dois meses em atraso, totalizando R$ 770,00 por atleta.
Imediatamente também realizamos um novo credenciamento para atletas e paratletas
interessados em continuar participando e para aqueles que queriam entrar no programa, por
isso conseguimos ajudar mais pessoas. Os valores não são altos, porém muito significativo
para eles”, explicou o secretário de Esportes e Lazer, Edson Ferraz.

  

    

  

   Entre os requisitos para ter direito a bolsa é ser membro de equipe esportiva de qualquer
modalidade, vinculada à Secretaria e ser aluno regularmente matriculado em instituição de
ensino fundamental ou ensino médio, púbica ou privada, ou que já tenha concluído o ensino
médio.
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   Outras informações podem ser obtidas na sede da Secretaria de Esportes e Lazer, na rua
Dom Pedro II, nº 1.296, no centro, de segunda a sexta-feira das 8h às 12h ou das 14h às 18h
ou pelo telefone 3374-3270.
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