REGIÃO

A região precisa falar
sobre esporte e lazer
Gabriel Haesbaert, 06/05/2017

o evento
A programação de
sexta-feira no auditório da
Fatec (prédio 67 do campus
da UFSM em Camobi):
Manhã

z 8h30min – Solenidade de
Abertura
z 9h às 10h30min – Palestra 1
– Sistema Municipal do Esporte
e Lazer em Questão: Estrutura
e Gestão. Palestrante: profª. Ms.
Cássia Damiani (UFRGS)
z 10h45min às 11h30min –
Debate com os participantes

Tarde

infraESTRUTURA Seminário nesta sexta-feira, na UFSM, mostrará as vantagens do Sistema Municipal de
Esporte e Lazer e como ele ajuda as prefeituras a buscar recursos para ações como as academias ao ar livre
MARCOS FONSECA
marcos.fonseca@diariosm.com.br

O esporte e o lazer caminham
juntos. Ambos promovem ações
em busca de maior qualidade de
vida, de integração das pessoas,
ajudam no combate à exclusão
social e à marginalidade, entre
muitos outros benefícios. Apesar
de todos esses aspectos positivos, a maioria dos municípios
opta por deixar essas áreas fora
de suas prioridades. Para mudar
essa realidade, um caminho é a
informação.
Mostrar os benefícios que o
esporte e lazer podem oferecer
às pessoas é o propósito do Seminário de Políticas Públicas
para o Esporte e Lazer, que ocorrerá na sexta-feira, em Santa Maria. A promoção é do Centro de
Educação Física e Desportos da
Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM).
O evento regional, organizado junto com o Programa Rede
Cedes/RS (Centros de Desenvolvimento de Esporte e de Lazer),
buscará reunir gestores públicos,
professores, pesquisadores e estudantes da região para debater
a criação do Sistema Municipal
de Esporte e Lazer nos muni-

cípios. Esse é o primeiro passo
para que as prefeituras possam
se candidatar a recursos de programas e ações federais e estaduais destinados a essas áreas.
O tema chamou a atenção
do Centro de Educação Física
da UFSM depois de feito um
mapeamento em 50 municípios do Estado. O levantamento
mostrou que apenas cinco mantêm secretariais municipais de
esporte e lazer. Na região, são
apenas dois: São Gabriel e Rosário do Sul. Os demais optaram
por aglutinar essas duas áreas
numa mesma pasta, muitas vezes junto com cultura e turismo.
Ou mesmo as excluíram de suas
administrações.
EXCLUSÃO
O resultado dessa exclusão,
motivada por questões financeiras, é a falta de ofertas de iniciativas saudáveis para a população.
Em geral, o que ocorre são torneios esportivos voltados a um
número pequeno de participantes. Mas esporte é mais que só
jogar bola. Conforme o professor
Matheus Saldanha Filho, coordenador do Programa Rede Cedes da UFSM, a concepção que

existe em cidades pequenas é
que esporte é só jogos e torneios.
– Por isso os municípios vivem de eventos, mas não conseguem implantar ações de esporte e lazer – afirma o docente,
que é um dos organizadores do
seminário.
O evento desta semana tem
como objetivo orientar os gestores a implementarem o Sistema
Municipal de Esporte e Lazer
nos seus município a fim de poder aproveitar os recursos oferecidos por diferentes pastas, com
os ministérios do Esporte, da
Educação, da Saúde e de Infraestrutura. Todos têm programas
e ações que podem ser bastante
úteis às prefeituras, pois permitem investir na infraestrutura de
praças e parques, por exemplo.
Saldanha lembra que as cidades
podem receber ajuda para a melhoria até mesmo de avenidas,
que costumam ser fechadas nos
finais de semana para o lazer.
– São mais de 12 programas
de terceira idade, crianças, deficientes – conta.
A previsão é reunir mais de 50
gestores da área de esporte e lazer dos municípios da região no
seminário desta sexta-feira, na
UFSM. A participação é gratuita.

z 13h30min às 14h45min
– Palestra 2 – Política de
Financiamento para o Esporte
e Lazer. Palestrante: prof. dr.
Ednaldo da Silva Pereira Filho
(Unisinos)
z 14h45min às 15h15min –
Intervalo
z 15h15min – 16h30min –
Palestra 3 – Metodologia
de Estruturação da Política
Municipal de Esporte e Lazer
(via videoconferência). Relato de
Experiência. Palestrante: prof. dr.
Rodrigo Barbosa Terra (Funesp)
– Campo Grande (MS)
z 17h – Avaliação do evento
e entrega de certificado
(Encerramento)
z Inscrições – ufsmredecedes@
gmail.com
z Valor – de graça

benefícios
Por que ter um Sistema
Municipal de Esporte e Lazer
z De 50 municípios consultados
pela UFSM, apenas 5 têm pastas
exclusivas para o esporte e o
lazer, sendo 2 apenas na região:
São Gabriel e Rosário do Sul
z A formação do Sistema
Municipal de Esporte e Lazer
facilita a captação de recursos de
programas federais e estaduais
de diferentes áreas, dentro dos
ministérios do Esporte, da Saúde,
de Infraestrutura e de Educação
z Os programas permitem aos
municípios receber recursos
para investir em melhorias
e infraestrutura de espaços
públicos, como praças, parques e
vias públicas (ruas e avenidas)
z Há programas e ações
destinados a crianças, idosos,
pessoas com deficiência e
com necessidades especiais,
quilombolas, indígenas, entre
outros. Um exemplo são as
academias ao ar livre para
idosos, que foram construídas em
muitas cidades com recursos do
Ministério da Saúde

Notícias e informações da Região podem ser enviadas para o e-mail regiao@diariosm.com.br.
Contato pelo telefone (55) 3220-1852, com o editor Marcos Fonseca.
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Mostra reunirá
atrativos dos
municípios
Os atrativos turísticas dos
municípios da região serão
mostrados em um evento
no mês que vem, em Santa
Maria. A Mostra Regional de
Turismo será realizada de 22
a 30 no Royal Plaza Shopping.
O assunto foi debatido na
reunião de Cultura e Turismo
da Associação dos Municípios da Região Centro (AM
Centro) realizada na última
quinta-feira, em Nova Palma.
Segundo o assessor de Cultura e Turismo de Nova Palma,
Diego Hahn, que atualmente
coordena também o setor de
Turismo da AM Centro, foram
tratadas de iniciativas que estão sendo elaboradas ou em
andamento em conjunto para
a mostra regional. Os municípios estão se organizando
para levar ao evento seus
atrativos culturais, artísticos e
gastronômicos.

TCE fará sessão
amanhã em
Santiago
O Tribunal de Contas do
Estado (TCE-RS) fará amanhã, às 19h, uma sessão plenária especial na Universidade Regional Integrada do Alto
Uruguai e das Missões (URI),
em Santiago.
O deslocamento da Corte
para as instituições universitárias visa aproximar a comunidade acadêmica e local
das atividades desenvolvidas
pelo Tribunal. Como ocorre normalmente, a sessão
plenária em Santiago será
aberta ao público e também
transmitida pelo portal do
TCE, na internet, no endereço www1.tce.rs.gov.br. O Pleno ocorrerá no Salão de Atos
da URI, na Avenida Batista
Bonotto Sobrinho, 733.

Rápidas
z Santiago – A prefeitura
recebeu o prêmio Projeto
Inovador, entregue pela
Rede de Cidades Digitais
em congresso em Bento
Gonçalves, na semana
passada. O município
promove projetos que
envolvem a melhoria de
Santiago por meio do uso da
tecnologia.

19

