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A noite da última sexta-feira, 28 de agosto, lotou o Teatro 

Municipal João Pessoa. A Abertura do 2º Seminário 

Municipal de Esporte e Lazer, marcou, homenageou e 

celebrou todos os profissionais da área da Educação 

Física. A Secretaria de Desporto e Turismo proporcionou a 

estudantes, professores, integrantes de movimentos sociais, atletas e representantes do 

esporte, o 2º Seminário Municipal de Esporte e Lazer- “Políticas de Esporte e Lazer no 

município, práticas e desafios”. O objetivo do encontro foi ocasionar a discussão de 

políticas de esporte e lazer para Rosário do Sul, contribuindo também para a vida 

acadêmica dos estudantes, além de oferecer a comunidade oficinas práticas de capoeira 

e demais atividades esportivas. O evento teve a presença do Prefeito Luis Henrique 

Antonello, da Secretária de Desporto e Turismo Andrea Irion Ribeiro, do chefe do 

Departamento do Desporto da SEDETUR Marco Barreto, do professor da UNOPAR Dido 

Tri e do palestrante Defensor Público Igor Menini da Silva que ministrou a apresentação 

“Esporte e Lazer de inclusão”. Em entrevista a Assessoria de Imprensa do Governo 

Municipal Igor Menini destacou os tópicos norteadores de sua palestra, "Hoje vou abordar 

a importância do esporte como ferramenta na inclusão, seja ela social, cultural, racial ou 

legal, no sentido que faça com que as pessoas aprendam a conviver com as regras do 

esporte e com as recompensas pelo comportamento honesto e justo, além do papel 

fundamental da inclusão da pessoa com necessidade especial. A área esportiva está 

recebendo muita atenção do poder público porque aqui está a chave para que tenhamos 

uma comunidade mais pacífica, tolerante e saudável". O chefe do Departamento do 

Desporto da SEDETUR Marco Barreto destacou a relevância do evento, "Este seminário é 

fruto de uma discussão que fizemos no ano de 2013, onde estipulamos metas adequando 

diálogo permanente com a sociedade e os desportistas de Rosário do Sul para que a 

participação popular gerasse fruto a políticas de Esporte e Lazer. Hoje para nossa 

satisfação temos alunos da UNOPAR e URCAMP, esta data antecede o dia 1º de 

setembro, Dia do Profissional da Educação Física, data muito importante. Estamos vendo 



aqui estudantes que se dispõem a estudar uma área da formação e transformação do 

mundo". O Prefeito Luis Henrique Antonello salientou a pretensão do Seminário digirindo-

se aos seus colegas de profissão, "O debate desta noite tem o intuito de despertar em 

cada um de nós professores o lado bom desta profissão. Sou formado em Educação 

Física e é uma profissão que me deu tudo que tenho na vida, nos momentos mais difíceis 

sempre tive onde trabalhar pois possui diversas áreas de atuação". Já a Secretária 

Andrea Ribeiro destacou a felicidade em ver o Teatro lotado de estudantes, "É um muito 

satisfatório ver a alegria no rosto de cada um de vocês, esse Seminário é muito 

importante pois foi uma luta, quando assumimos a Secretaria não existia o curso de 

Educação Física no município, isto é uma vitória, na SEDETUR temos uma equipe que a 

cada dia busca fazer o melhor para toda comunidade rosariense". Depois de realizados os 

pronunciamentos e efetuada a palestra a equipe SEDETUR relatou algumas das metas 

traçadas pelo município através de ações como calendários de jogos, circuitos e 

atividades, apoio a convênios, times e atletas, práticas estas, que fomentam as mais 

variadas atividades e utilizam o esporte e lazer como elementos na formação integral da 

criança e adolescente. A Programação do Seminário continua durante este sábado, até as 

18h com oficinas e atividades na UNOPAR e no ginásio de Esportes Ervilhão. Para 

agradecer mais uma vez a presença de todos e relatar a união da comunidade rosariense 

pelo esporte e lazer, a Secretária Andrea Irion e o Chefe do Desporto Marco Barreto 

compareceram na rádio Marajá na manhã de hoje, 29 de agosto, e divulgaram o sucesso 

do Seminário desenvolvido, além de destacar o homenageado, nome símbolo do evento, 

o professor Nelson Severo". O governo do município através da SEDETUR agradece a 

presença de cada um que prestigiou e se engajou na causa de soluções e sugestões em 

prol do esporte através do 2º Seminário Municipal de Esporte e Lazer- “Políticas de 

Esporte e Lazer no município, práticas e desafios". Lembramos que todos inscritos 

receberão certificado de participação. 


