
Minuano Cidade
Bagé, SÁBADO, 13 e DOMINGO, 14 de janeiro de 2007

Fim de férias
o Programa Esporte e Lazer da,Cidade retorna às suas atividades após

o recesso para as Festas de Fim de Ano. Os dez núcleos do Programa estão
funcionando, neste período de férias escolares, na parte da manhã, das 8h às
.I2h. Sendo que, nas tardes, os participantes decidem qual atividade comple-
mentar irão realizar.

As crianças, jovens, adultos e idosos podem participar das oficinas
culturais e esportivas, de duas a três vezes por semana, além das atividades
complementares. Todos os participantes recebem lanche, gratuitamente.

Na segunda-feira, 15, iniciam as inscrições para Hidroginástica do
núcleo Recreativo. Participantes do Programa, bem como associados do Clu-
be, poderão participar, devendo apenas fazer o exame médico, na Sede Cam-
pestre, por uma taxa de R$ 5,00. As aulas ocorrerão nas segundas, quartas e
sextas-feiras, das 9h às IOh. .

Esta é uma parceria da Secretaria Municipal de Esporte e Turismo
(Setur), que desenvolva o Programa, com o Clube Recreativo Brasileiro.

A partir de quinta-feira, 18, o núcleo que tinha, até dezembro de 2006,
sede na 3° RCMec, passa a desenvolver sua atividades no Padel. O local
comportará tantos as oficinas culturais como esportivas. Com isso, os es-
portes Tênis e Padel serão as inovações no Programa. Para a melhor idade
serão oferecidas aulas de ginástica e de artes manuais.



Bagé,12 deJaneiro de 2007, sexta -feira

.Aulão de Body Combat hoje
no Estação Saúde

o Estação Saúde está cativando cada vez mais adeptos às
atividades físicas.

Hoje, os aulões das 19h, 20h e 21h serão desenvolvidos pela
professora Fúlvia Martins Rigoni, da Academia Viva Vida.

No aulão de hoje será trabalhada a modalidade de Body
Combat, além de ritmos como axé, forrá, pagode e funk.

O Estação Saúde é uma parceria entre a Secretaria Municipal
de Turismo, Esporte e Lazer, jornal Correio do Sul e rádios

. Difusora e Delta FM. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras
são oferecidas aulas de ginásticas e caminhadas orientadas na
Praça da Estação.

Fulvia ministra aulas de Body Combat, Body Pump,
Jump Step, ginástica localizada e ritmos, há 13anos

Ana Pau!a Caneda



Bagé, 15 de Janeiro fie 2007, segunda-feira /'

Projeto Est~çãoSaúde tem partlclpação
aumentada depois' do período de festas

·f

t
II Hoje é dia de Estação Saúde, que
f. realizado sempre às segundas,

~

i<iuartase sextas-feiras, na Praça da
stação. Na última segunda-feira,
ia 8, a participação de público che-
ou a 136 participantes nos dois

~orários. .
I De acordo com Ana Elenara Pin-
rOs, coordenadora do Estação Saú-
,de, muitos idosos que estavam vi-
ajando no período das festas de fim
de ano, acabaram retomando e ain-
,da justificando a ausência.
I Na sexta-feira, 12,.0 aulão foi
desenvolvido pela professora Fúl-
via Martins Rigoni, da Academia

I
Viva Vida; que desenvolveu uma
aula de Body Combat e a outra de
[ritmos (axé, forró, pagode, funk).

O evento, que conta com orienta-
ção técnica dos integrantes do Pro'-
grama Esporte e Lazer da Cidade e
aulões de ginástica com academias,
é oferecido das 19 às 20h e das 20h
às 21h. A promoção é da Prefeitura
de Bagé, através da' Secretaria de
Esporte e Turismo, em parceria com
o Correio do Sul e as rádios Difusora
e Delta FM.

Os Aulões são realizados uma vez por semana, normalmente às quartas-feiras------------------~



Bagé, QUARTA-FEIRA, 17 de janeiro de 2007'

Minuano Cidade

Esporte e Lazer leva
Carnaval para os núcleos

Numa iniciativa inédita, a coordenação do Projeto
Esporte e Lazer das Cidades está aproveitando a época do
carnaval para aproximar a comunidade dos núcleos. A in-
tenção é fazer com que os moradores dos arredores dos 10
núcleos espalhados pela cidade participem do Projeto Foli-
ões da Alegria, que promove a escolha das rainhas do carna-
val do Projeto.

Conforme a titular da Secretaria Municipal de Es-
porte e Turismo, Marliza Fico, durante o mês de janeiro
cada um dos 10 núcleos realizará a escolha das rainhas do
carnaval nas categorias mirim, infantil ejuvenil. Em vez de
somente os integrantes do projetos participarem do con-
curso, qualquer morador do bairro ou arredores de onde
está instalado o núcleo do programa pode participar da
competição. "A inscrição é gratuita, e deve ser feita no
próprio núcleo, pela parte da manhã", observou Marliza.

Para finalizar o evento, dia 28 de janeiro acontece a
grande final do concurso com a escolha da soberana entre as
dez eleitas. A festa, que é conhecida como pré-carnaval do
Projeto, terá a presença da banda Som da Cor, escolherá a
melhor torcida e a fantasia mais original entre o público.
Marliza ressalta que as vencedoras das três categorias repre-
sentarão PELC no concurso Rainha do Carnaval de Bagé.
"Nossa intenção é levar alegria para as comunidades e esco-
lher a representante do núcleo no concurso oficial", lembrou.

A coordenadora-geral do Programa Esporte e Lazer
da Cidade em Bagé, Ana Elenara da Silva Pintos, explica

desenvolvem o projeto Foliões da Alegria

que, paralelo ao Projeto Foliões da Alegria, a equipe traba-
lha no incentivo ao uso de fantasias no dia da grande final.
"O público fantasiado fica envolvido na magia do evento",
analisa Ana Elenara. Ela enfatiza que os oficineiros dos
núcleos estão preparados para auxiliar na orientação da pro-
dução e da confecção das fantasias. "Eles podem explicar
com que material fazer, e até como fazer as fantasias. O
ideal é que o material reciclável seja utilizado", adianta.

Eliminatórias
2311 ·16h ':'Núcleos doBlo(1, Attilhllria e São Pedro
escolhem suascandídatas no ginásio Me Futebol, no
Daer ..
24/1 - 16h - Núcleos do Recreativo, Bagé Paddel
Center e Narciso Suneescolhem suas candidata's no
ginásio do Esporte e Laze'r do Narciso Sufie
25/1 - 16h ~ 'Núcleos .do Morgado Rosa e Grêmio
Esportivo Bagá escolhem suas candldatas.no salão'
d'oGrêmio . rtivoBagé
'26.11· 17."; léos do'Mllitão e C()E!~Ode Bombeiros' ,
escolhem suas. -candida}as ;/10 ZTngaros

CARNAVAL: muitofestejado pela '.28"1'*-.;18h
comunidade bajeense

Final



anos

Esta quarta- feira foi dia de Aulão
no projeto desenvolvido em parce-
ria entre a Secretaria de Esporte e
Turismo, Programa Esporte eLazer,
rádios Difusora e Delta FM e Cor-
reio do Sul. Um público significati-
vo participou da aula orientada pela
professoraMirian, da academia Com-
panhia do Corpo, que é dirigida por
Dalié Morales. O Estação Saúde irá
até o final de janeiro, todas as se-
gundas, quartas e sextas-feira.



Bagé, QUARTA-FEIRA, 17 de janeiro de 2007

Minuano Cidade

Convênio renovado
o Programa Esporte e Lazer da Cidade, desenvolvido pela prefeitura

por intermédio da Secretaria Municipal de Esporte e Turismo (Setur), há
quase três anos, teve renovado o seu convênio com o Ministério dos Espor-
tes (ME). Trabalhando na atividade fisica e inclusão social de mais de três
mil pessoas entre jovens e adultos, o Programa atua em dez núcleos da cidade
proporcionando maior abrangência da população.

A secretária Marlisa Fico destaca que essa renovação vem para reco-
nhecer a necessidade do município em proporcionar atividades de inclusão,
práticas esportivas e lazer, pois atende a todas as idades.

A coordenadora geral, Ana Elenera Pintos, argumenta que é uma satis-
fação, já que representa o reconhecimento do trabalho realizado. "O ministé-
rio nos monitora, periodicamente, para avaliar como estão sendo feitas as
atividades, requisitam diversos esclarecimentos, tudo para comprovar a qua-
lidade dos trabalhos" explicou. Também, disse que para 2007, espera dar
continuidade nos serviços e melhorar onde existir a necessidade .

.,
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Bagé, TERÇA-FEIRA, 23 de janeiro de 2007

Ponto de Vista

Carnaval das periferias

o fenômeno
sC)cialê'o mais

eficiente.
cataUsador de
iniciativas é
de liderançà,s
comunitárias
nas periferias
.da cidade

o Jornal MINUANO come-
ça mais uma parceria que atende aos
anseios da comunidade. Numa inte-
gração com o programa Esporte e
Lazer da Cidade, a equipe do diário
mais lembrado da "regiãoda frontei-
ra Sudoeste deve promover, a partir
de hoje, a escolha das rainhas do car-
naval dos núcleos populares do pro-
grama, agora denominado "Foliões
da Alegria". A iniciativa complemen-
ta uma orientação de "
trabalho já manifesta-
da em projetos cultu-
rais como o "Carna-
val das Comunida-
des", executado há
mais de cinco anos
.com a Secretaria Mu-
nicipal de Cultura,
Casa de Cultura Pe-
dro Wayne e Secreta-
ria Municipal de
Educação.

Em 2007 a
idéia é auxiliar ainda
mais na divulgação das atividades
da Festa de Momo em função do
elevado grau de mobilização popu-
lar determinado pelo carnaval, O fe-
nômeno social é o mais eficiente ca-
talisador de iniciativas e de lideran-
ças comunitárias nas periferias da
cidade. Além disso, é, talvez, o mais
importante agente de divulgação da
criatividade e produção artística de
talentos oriundos de classes menos
favorecidas.

Só tais justificativas Já seri-
am suficientes para o espaço espe-
cial a ser dedicado nas próximas
edições. Mas há ainda o imensurá-
vel efeito identitário compartilhado
pelos agentes culturais do carnaval.
Em grande parte, as principais per-

.,

sonalidades e exemplos de vida ofe-
recidos ao padrão de comportamento
dos bairros e vilas da cidade são ofi-
ciais - obtidos mediante a leitura da
história permitida das escolas - ou "
pela associação de nomes "conheci-
dos" pelos veículos de comunicação
local.

Ora, no período de carnaval
abre-se umajanela no cotidiano para
que a realidade se misture às ques-

tões lúdicas e espe-
ranças desta popula-
ção. Com isso, lide- ..
ranças da própria lo-
calidade se destacam
na organização de
grupos, trabalhos ar-

o tísticos, pesquisas,
canto, dança e uma
infinidade de ativida-
des que servem de
modelo para os mais
jovens. E o resulta-
do de todo este em-
penho desfila na ave-

nida durante quatro preciosos e in-
substituíveis dias.

Se depender do Jornal MINU-
ANO, os quatro dias de carnaval te-
rão um brilho e uma duração muito
especiais. A partir de hoje, todos os
dias, estaremos informando as no-
vidades sobre as rainhas do progra-
ma Esporte e Lazer. E em fevereiro
teremos mais uma edição conjunta
do projeto Carnaval das Comunida-
des, quando as fotos e matérias es-
peciais de carnaval são expostas em
ambiente artístico-e percorrerão, de
forma itinerante, as escolas públi-
cas da periferia da cidade.

É o carnaval democratizando
as relações de;cultura e, agora, tam-
bém as de lazer na cidade .
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Estação Saúde prepara festa de encerramento

.r

o projeto Estação Saúde que vem sendo realizado desde omês de dezembro, oferecendo para a comunidade
atividades física supervisionada por integrantes do Programa Esporte eLazer com apoio da Secretaria de Saúde
no monitoramento dos participantes, está preparando uma festa de encerramento.

Para o dia 31, está programado -um aulão das 19h30min às 21h30min, em frente ao Largo do Centro
Administrativo, para festejar o sucesso e o encerramento das atividades nesta primeira etapa. Haverá show com
o grupo Som da Cor já em clima de carnaval, entrega de certificados de destaque em cada categoria, onde foi
avaliada a freqüência e participação, e ainda, distribuição de suco de frutas ao final das atividades. Também serão
exibidos depoimentos de pessoas que participaram do projeto em um telão.

A Secretária Municipal de Esporte e Turismo, Marlisa Fico, adianta que a previsão para a realização da segunda
etapa do Estação Saúde, está programada para o mês de outubro, tendo ressaltado a importância do projeto. Teve
mais de quinhentos inscritos, e na maioria dos dias a participação ficou em torno de duzentas pessoas.

O Estação Saúde é uma promoção da Prefeitura de Bagé, Secretaria Municipal de Esporte e Turismo (Setur),
Programa Esporte e Lazer da Cidade, Jornal Correio do Sul, Rádios Delta FM e Difusora AM, com o apoio da RBS/
TV, Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente (SMSMA) e Supermercados Peruzzo.



anos' Bagé,24 de janeiro de 2007, Quarta-feira 3

Som da Cor ao vivo'em ritmo de folia
Entrega- de, certi,ficadqs de ,'partid pação
.. : 'S~co,de frufas para ',refrescar " ~",
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Aulão com o Sesc no Estação Saúde

'.

Estação Saúde alcança objetivos, com mais de 300 inscritos

Muita malhação em busca de bem estar físico e saúde. A aula de ontem
do Estação Saúde foi por-conta da academia do Sesc e reuniu dezenas de
participantes na Praça da Estação.

O projeto, uma parceria da Secretaria Municipal de Turismo, Programa
Esporte e Lazer, Correio do Sul, rádios Delta e Difusora e academias de
-Bagé, encerra no próximo dia 31 com um aulão festivo a partir das 19h30min,
com participação ao vivo do Som da Cor e várias atrações. Mais de 500
pessoas se inscreveram para participar do projeto que iniciou no mês de
dezembro.

~------- ------



S••gé, QUARTA-FE'IRA, 24 de janeiro de 2007
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Minuano Cidade
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OllnF~DA-PROJETO .. (iRIA
LOCAL DE HORA
ESCOLHAS

Ginásio do programa 17H
Esporte e Lazer -
Bairro Narciso Suiie

Salão do 16H
G. E. Bagé

Zíngaros 18h30m

Escolha das
soberanas do
projeto Foliões
da Alegria

Clube Recreativo
Brasileiro -
St.'CIeSocial

18h

Promoção:
Prefeitura Municipal de Bagé- Secretaria Municipal de Esporte e Turismo

e lazer da Cidade - Jornal Mlnuano - Rádio Cultura - Foliões da Alegria

.,



Bagé, SEXTA-FEIRA, 26 de janeiro de 2007 I

Minuano Cidade
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NÚCLEOS LOCAL DE
ESCOLHAS

HORA

~.Bombeiros
e Militão

Zíngaros 18h30min

Escolha das
soberanas do
projeto Foliões
da Alegria

Clube Recreativo
Brasileiro -
Sede Social '

18h

Promoção:
Prefeitura Municipal de Bagé - Secretaria Municipal de Esporte e Turismo

Proararna P!!:na~ e Lazer da Cidade - Jornal Minuano - Rádio Cultura - Foliões da



,,

CONVITE age
CIDADE DEMOCIlATICA

o Prefeito Municipal de Bagé, Luiz
Fernando Mainardi e a Secretária Municipal de
Esportes e Turismo, Marlisa Alagia Fico, têm a
honra em convidar Vossa Senhoria para o 3"
PRÉ-CARNAVAL DA FOLIA, evento
promovido por esta Secretaria Municipal, através
do Programa Esporte e Lazer da Cidade e Jornal
Minuano.



Três núcleos do Esporte e
Lazer escolhem suas rainhas

Bagé,QUINTA~FEIRA,25 de janéiro de 2007

Minuano Cidade

o ginásio dos núcleos do
Programa Esporte e Lazer, no
bairro Narcísio Sufíe, foi pal-
co, na tarde de ontem, para
mais uma etapa do projeto
"Foliões da Alegria". Essa ati-
vidade está sendo desenvolvi-
da pela Secretaria Municipal
de Esporte, Turismo e Lazer,
Jornal MINUANO e Rádio
CulturaAM. Desta vez, foram
escolhidas as soberanas dos
núcleos Narcísio Suãe, Bagé
Padel Center e Recreativo.

A escolha das rainhas
teve início no dia 22 e encerra
sexta-feira. As escolhidas em
cada categoria subirão na pas~
sarela montada na sede social
do Clube Recreativo no dia 28.
Neste local, a partir das 18h, -
será realizado o 3° Pré-carna-
vaI do programa Esporte e
Lazer da Cidade.

que entre eles existe muito
potencial para o samba", as-
sinala.

Uma das rainhas esco-
lhidas no final da tarde de on-
tem, Camila Ávila, 16 anos, da
categoria adulta e represen-
tante do Bagé Padel Center,
demonstra satisfação de os-
tentar a faixa; Ela conta que
desde criança sabe sambar.
No entanto, revela que nunca
tinha conquistado o título de
rainha. Camila diz que já está
com o samba no pé para se
apresentar no domingo.



A coordenadora do pro-
grama, Ana Elenara da Silva
Pintos, destaca que essas ati-
vidades têm por objetivo pro-
mover um resgate cultural da
festa mais popular do ano, o'
carnaval. Ela garante que a
idéia é de ampliar o envolvi-
mento das comunidades para
o carnaval e ainda destacar a
importância da participação
dos núcleos nesse evento.

De acordo com a secre-
tária Marlisa Fico, a realiza-
ção das escolhas dessas rai-
nhas visa promover uma inte-
gração entre os núcleos e os

;
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Bagé, QUINTA-FEIRA, 25 de janeiro de 2007. '

Minuano Cidade

o grupo Eco Trekking de Bagé, liderado
por Luciano Lopes, realizou mais uma demons-
tração de rapei em prédios no último final de
semana, com o objetivo de divulgar o esporte
radical realizado com segurança. O evento teve
apoio da prefeitura, programa Esporte e Lazer
da Cidade da Secretaria de Turismo



Bagé, SEXTA-FEIRA, 26 de janeiro de 2007

Minuano Cidade
Foliões da Alegria continualll
COIII seu roteiro de carnaval

Nos núcleos do programa Esporte e
Lazer continuam as escolhas de rainhas
dentro da agenda prevista no projeto Fo-
liões da Alegria, iniciativa que faz parte
das ações do programa Esporte e Lazer
da/Cidade, ligado diretamente à Secreta-
ria Municipal de Esporte e Turismo.

Os encontros dos diversos núcleos do
programa para escolha das suas rainhas
começaram no dia 22 e encerram hoje. As
meninas eleitas em cada categoria esta-
rão na passarela da escolha final que
acontecerá na sede social do Clube Re-
creativo Brasileiro no domingo, dia 28, a
partir das 18h. Na oportunidade será rea-
lizado o 30 Pré-carnaval do programa Es-
porte e Lazer da Cidade.

Na tarde de ontem aconteceu a es-
colha das candidatas dos núcleos Morga-
do Rosa e Grêmio Esportivo Bagé (GEB),
que reuniu dezenas de foliões no salão do
GEB, a partir das 16h. Para abrilhantar o
espetáculo e conferir o tom carnavalesco
da reunião, houve a apresentação das ba-
terias de duas entidades carnavalescas, a
"Stangucha" e "As Panteras do Lagoão".

A coordenadora do programa, Ana
Elenara da Silva Pintos, novamente des-

"""------------

integra comunidades através
do carnaval

tacou a importância dessas atividades que
têm por objetivo promover um resgate cul-
tural da festa mais popular do ano. O ob-
jetivo é ampliar o envolvimento das co-
munidades no carnaval e salientar a im-
portância da participação dos núcleos nos
eventos.

Conforme a secretária de Esporte e
Turismo, Marlisa Fico, as escolhas das ra-
inhas promovem uma maior integração en-
tre os núcleos e os moradores de cada co-
munidade onde atuam. "É uma forma de
valorizar essas comunidades e seu poten-
cial para o samba", comentou.
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Bagé, SÁBADO, 27 e DOMINGO, 28 de janeiro de 2007

Minuano Cidade

Esporte e Lazer escolhe
candidatas ao carnaval em

dois núcleos
FRANCISCO RODRIGUES

CANDIDATAS: Ana Paula, Daniele e Patricia
têm samba no pé e muita ginga

Corpo de Bombeiros estará a candida-
ta Ana Paula Vincet, 14 anos. Ela conta
que esta é a primeira vez que concorre.
A rainha adulta do Militão, Patrícia
Conceição Vasques, 15 anos, durante
sua apresentação mostrou ter samba no
pé e arrancou aplausos do público. Ela
conta que adora sambar e que já foi ra-
inha infantil no carnaval de 2003 pelo
Stangucha. A rainhajuvenil do Militão
é Daniele Silva Pereira.

Para os coordenadores dos nú-
cleos Militão e Bombeiros, respectiva-
mente, Gládis Jardim e Sérgio Soares,
este foi o momento de promover uma
integração entre os participantes dos nú-
cleos e a comunidade em geral que parti-
cipou do evento.

Na oportunidade, também hou-
ve entrega das medalhas do torneio de
integração de fustsal dos alunos do pro-
grama no núcleo do Corpo de Bombei-

Os núcleos do Militão e Corpo
de Bombeiros, do programa Esporte e
Lazer, apresentaram, no final da tarde
de ontem, as suas candidatas ao carna-
val. O evento foi realizado no Clube
"Os Zíngaros" e contou com animação
da bateria mirim ejuvenil do bloco car-
navalesco Unidos do Stangucha. O
evento é organizado pela Secretaria
Municipal de Turismo, Jornal MINU-
ANO e Rádio Cultura.

Na oportunidade, foram apre-
sentadas as candidatas que irão desfi-
lar na passarela domingo, a partir das
18h, durante o encerramento do pro-
jeto Foliões da Alegria. O evento terá
como cenário o Clube Recreativo Bra-
sileiro. Na oportunidade, as meninas
eleitas em cada categoria estarão na
passarela. Neste dia será realizado o
3° Pré-carnaval do Programa Espor-
te e Lazer da Cidade.

Representando o núcleo do

;
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o Rota 20 dessa semana
apresenta o Camping
Moriá, um lugar agradável,
para passar os dias quentes
do verão. Confira no Rota
20 tudo o que o local tem
para oferecer em
entretenimento.

Uma novidade que deu ,·c:··c=:===::::====
certo em Bagé nesse verão

foi o Estação Saúde, um
programa que oferece lazer
e atividade física de forma

gratuita para quem quer
entrar em forma e <cuidarda

saúde. Falcão foi
até a Praça da Estação e

conferiu tudo: ..

~ades
Cema Isquierdo esteve na
farmácia Mistura da Terra e
dá dicas de cuidados com a
pele e os cabelos nesse
verão. Não deixe de assistir
e saber como se prevenir nas
férias.



Bagé, TERÇA-FEIRA, 30 de janeiro de 2007

Minuano Cidade

Esporte e Lazer já tem
rainhas de carnaval

Um ambiente decorado com ser-
pentinas, confetes e máscaras recepcio-
nou as 26 candidatas que desfilaram na
noite de domingo no Clube Recreativo
Brasileiro. Elas representaram os 10
núcleos do programa Esporte e Lazer
da Secretaria Municipal de Esporte e
Turismo no encerramento do projeto
"Foliões da Alegria". Essa ação tem
apoio do Jornal MINUANO e Rádio
Cultura. As rainhas mirim, infantil e ju-
venil escolhidas irão representar o pro-
grama em concurso municipal.

As candidatas foram seleciona-
das nas quatro eliminatórias realizadas
por região. A coordenadora do progra-
ma, Ana Elenara da Silva Pintos, relata
que esse projeto teve como objetivo in-
tegrar os bairros e os componentes dos
núcleos. Em relação ao baile, que reuniu
cerca de 800 pessoas, Ana comenta que
foi uma oportunidade de resgatar os an-
tigos carnavais, na própria decoração e
também no repertório musical quando a
banda Samba Autêntico, comandado
pelo mestre Nonoca apresentou as tra-
dicionais marchas e os antigos sambas-
enredo.

A escolha das vencedoras ficou
sob a responsabilidade do editor do Jor-
nal MINUANO, GIauber Pereira, a re-
presentante da Rádio Cultura, Jaqueline
Muza, a secretária municipal de Turis-
mo, Esporte e Lazer, Marlisa Fico, a
secretária de Cultura, Jussara Carpes e a
Miss Verano e Senhorita Caixeiral, Cás-
sia Marques.

Na avaliação dos jurados, esse é
um importante projeto para o municí-
pio porque trabalha a representativida-
de social e o verdadeiro conceito de car-
naval. Eles comentam que o nível das
candidatas na passarela foi parelho.

Comemoração
Durante o desfile, a presença

das torcidas dava mais ânimo para as
candidatas sambarem. Ajovem Iliara
Jardim Rodrigues, 14 anos, que é a Ra-
inha Juvenil, demonstrou ter samba no
pé, gingado e alegria no rosto. Ela conta
que já foi rainha do bloco carnavalesco
"Unidos do Stangucha".

A pequena Dara Gomes Leite,
oito anos, também comemorou a vitó-
ria. Ela diz que adora sambar e ficou
muito feliz em ostentar a faixa de rainha.

O evento encerrou com um "ar-
rastão" na Sete de Setembro quando
centenas de foliões acompanharam a
banda.

;

~----------------------- ---
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Som da Cor ao vivo em ritmo de folia
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CIDADE DEMOCIlÍJICA

O Prefeito Municipal de Bagé, Luiz
Fernando Mainardi e a Secretária Municipal de
Esportes e Turismo, Marlisa Alagia Fico, têm a honra
em convidar Vossa Senhoria para o encerramento da
vEtapa do PROJETO ESTA(ÃO SAÚDE, evento

. promovido por esta Secretaria Municipal, através do
Programa Esporte e Lazer da Cidade, em parceria
com oJornal Correio do Sul e as Rádios Difusora AM e
DeltaFM.

lOUl: Pra~a~ahlalúo .
. DA1~:II ~e ioneirode 2~~7.'

HORARIO: 19~1~min
Aulão, .com muslca

•ao VIVO.



LOCAL Bagé,3 1 deJaneiro de 2007, Quarta-feiraanos

"Aulão" encerra hoje o Estação Saúde

.('

Será hoje, na Praça da Estação, o encerramento da primeira etapa do
Projeto Estação Saúde, promovido pela Secretaria Municipal de Esporte
e Turismo, através do Programa Esporte e Lazer. As atividades que mo-
bilizaram centenas de. pessoas para praticar exercícios físicos durante os
meses de dezembro e janeiro, devem "ter sua segunda etapa no mês de
outubro.

O projeto é realizado em parceria com o Correio do Sul, rádios Delta
FM e Difusora AM, além do apoio da RBSITV, Secretaria Municipal de
Saúde e Meio Ambiente (SMSMA) e Supermercados Peruzzo.

Segundo Ana Elenara Pintos, coordenadora do projeto, as atividades.
acontecem a partir das 19h30min em meio a uma decoração alusiva ao
Carnaval. Em caso de chuva, o evento será transferido para quinta-feira,
no mesmo horário.

Uma das atrações da aula de encerramento, é a presença da banda Som
da Cor, que fará o clima para as coreografias que serão em ritmo de
carnaval.

Equipe de trabalho. do Estação Saúde

Programação do ilaulão"
• Entrega de certificados para participantes que foram
destaques (por freqüência e também por animação);
• Animação da banda Som da Cor, com coreografias
em ritmo de carnaval;
• Apresentação de depoimentos e imagens da
realização do projeto, durante os dois meses;
• Distribuição de suco, em parceria com o
Supermercados Peruzzo.



Ana Paula Caneda

Estação Saúde encerra
em ritmo de folia

.(

Com mais de 500 inscritos e a
participação das academias Viva
Vida, Cia. do Corpo, Biocenter e
Sesc, oEstação Saúde teve seu "au-
lão" de- encerramento ontem em
ritmo de folia.

O programa, que ofereceu aulas
de ginástica e caminhadas orienta-

das na Praça da Estação, foi uma
promoção da Secretaria Municipal
de Turismo, Esporte e Lazer (Setur),
rádios Delta e Difusora e Correio do
Sul.

Além de um show de axé com o
Grupo Som da Cor e um telão com
depoimentos de participantes, foi

Aulão de axé animou a Praça da Estação

feita a entrega de certificados para
os atletas que mais de destacaram
pela freqüência e participação. Teve
também distribuição de suco gela-
do com apoio dos Supermercados
Peruzzo.

"Foi um desafio fazer as pessoas
praticarem atividades físicas. Foi
maravilhoso, uma experiência muito
bacana e veio para ficar. Pretende-
mos aperfeiçoar e trazer coisas no-
vas para o pessoal persistir", afir-
mou a coordenadora Ana Helenara
Pintos.

A secretária de Turismo Marliza
Fico acredita que o programa atin-
giu plenamente os objetivos que
eram de apresentar uma proposta
de saúde física e mental para a co-
munidade de Bagé.

Aos 75 anos Ivone Robaina Lu-
cas não fazia exercícios e começou
estimulada pelo Estação Saúde.

"Comecei com o programa e pas-
sei ame sentir muito melhor, não tem
comparação. Vou continuar fazen-
do as caminhadas, inclusive no
mesmo horário", promete.

Entrega de certificados para os lniciantes (Kátia e Renata Paz),
Intermediário (Ivone Peres e Maria de Lourdes OLiveira), Avançado

(Tatiana) e melhor Idade (Saur dos Santos e lvone)
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Temos a grata satisfação em conferir
o presente Certificado a

Por sua participação no Projeto Estação Saúde
com freqüência e entusiasmo, destacando-se
no desempenho das atividades propostas •

Bagé,31 de janeiro de 2007

MARLlSA ALAGIA FICO
Secretária Municipal de Esportes e Turismo

ANA ELENARA DA SILVA PINTOS
Coordenadora Geral do Programa Esporte e Lazer da Cidade

Rádios Difiusora AM
e Dll~a FM

Apoio:

IRbs- TV - Bagé ]
ISupermercados Peruzzo I
ISecretarialllli. de Saúde e leio Ambiente I
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Representante do SESI é eleita Rainha do Carnaval de Bagé
. - AlIsson Cosla/Espec

......•••.....~

·f

A Rainha da Fron-
teira elegeu, neste
sábado, as sobera-
nas deiCarnaval 2007
em uma festa que reu-
niu 2,5 mil pessoas
no Ginásio Militão.
Na disputa pelo títu-
lo foram 13 candida-
tas na Categoria 111-

fantil, 17 na Catego-
riaMirim e 18Catego-
ria Adulto.

Na próxima sexta-
feira(l6), na passare-
-Ia do Militão irão
"sambar as candida-
'tas que disputam o
título de Rainha do
Carnaval do Estado.



Setur apóia -excursao ao Cassino

Bagé, SEXTA-FEIRA, 2 de fevereiro de 2007

Minuano Esportivo

A Secretaria Municipal de Esporte e Tu-
rismo está emprestando seu apoio à excursão
que o Núcleo "Militão" do programa Esporte e
Lazer realizará à praia do Cassino, em Rio Gran-
de, no próximo fim de semana. A saída de Bagé
foi hoje, às 6h, com os participantes participan-
do, no Cassino, de almoço comunitário; no dia
3, churrasco e passeios turísticos, retomando a
Bagé no dia 5.

A secretária Marlisa Fico, da Setur, sali-
enta que a iniciativa foi concretizada após a an-
gariação de recursos em várias promoções re-
alizadas pelo Núcleo "Militão" ao longo do ano
passado e consolida a ação de sua pasta no ob-
jetivo de proporcionar assistência e lazer à I

comunidade.A própria secretária Marlisa Fico
vai recepcionar os participantes da excursão na
praia do Cassino.

;



Minuano Cidade
Bagé, TERÇA-FEIRA, 13 de fevereiro de 2007

Corte doca,r'naval 2007
, "já está formada

.,

Embalada pelo som de samba-enredo e a animação das
torcidas, a festa elegeu a corte municipal do carnaval de
2007, reunindo mais de duas mil pessoas no ginásio Presi-
dente Médici. Nem mesmo a chuva que começou no início
do evento tirou o brilho da escolha das soberanas do carna-
val. Às 22h5min, o presidente da Abec, Edgar Muza, iniciou
o concurso de rainha do carnaval da cidade.

Após quatro horas de expectativa, os nomes das elei-
tas foram anunciados. A rainha adulta foi a candidata do
Sesi, Myllene Siqueira, e a princesa é a representante do
Ateliê Paetê Dourado, Aline dos Santos. Na categoria in-
fantil a rainha é a foliã do Clube Recretivo Brasileiro, Juli-
ana Amaral Moreira, e princesa, a carnavalesca do projeto
Esporte e Lazer, Iliara Jardim Rodrigues. Na categoria mi-
rim, as eleitas pelos jurados foram: rainha, Jéssica da Silva
Rodrigues, da escola de samba Acadêmicos da Zona Norte
e princesa, Bruna Fagundes, do Clube Recreativo.

Segundo Myllene, foi uma surpresa vencer entre tan-
tas candidatas qualificadas. "Passei pela passarela emocio-
nada. Foi uma conquista minha, juntamente com a minha
família", fala emocionada. Mesmo já tendo sido escolhida
anteriormente como princesa do carnaval de Bagé e princesa
do carnaval do Estado, Myllene não disfarçava a alegria em
poder concorrer e representar Bagé novamente no concurso
de rainha do Estado. "A partir de agora o objetivo é ensaiar
para poder fazer bonito no concurso de soberanas do Esta-
do", comenta.

Rainha do carnaval do
Estado

A festa que elege as soberanas do carnaval do Estado acon-
tece na próxima sexta-feira no Militão. Segundo Muza, o esquema
da troca de ingressos será o mesmo deste evento. O organizador
informa que já existem dezenas de cidades inscritas.



Bagé, TERÇA-FEIRA, 13 de fevereiro de 2007

Minuano Cidade

Hidroginástica
Os freqüentadores do núcleo do programa Esporte e Lazer da Cidade que

funciona na sede campestre do Clube Recreativo estão tendo mais uma oportu-
nidade de prática esportiva e de lazer. Já estão em funcionamento, às segundas,
quartas e sextas-feiras, das 9h às IOh, as aulas de hidroginástica.

Segundo a coordenadora geral do programa, professora Ana Elenara Pin-
tos, os alunos só pagam a taxa de R$ 5 para fazer o exame médico. "Os partici-
pantes estão entusiasmados", informa a coordenadora, segundo quem as aulas
também são abertas aos sócios do clube.

Ainda, conforme Ana Elenara, a prática faz aumentar a auto-estima, pro-
move qualidade de vida, agindo diretamente no sistema cardiovascular, justa-
mente por ser a natação uma das atividades mais completas, uma vez que a água
reduz o impacto do exercício, beneficiando ossos e articulações.

Outro núcleo que oferece um diferencial de atividades é o que funciona no
Bagé Padel Center, que está completando o primeiro mês de atividades. "Ali,
crianças, jovens e adultos, entre outras atividades, estão praticando padel",
acrescenta a coordenadora. O programa Esporte e Lazer da Cidade é uma parce-
ria da Prefeitura de Bagé, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Esporte
e Turismo, com o Ministério dos Esportes. No município funcionam dez núcle-
os, abrigando mais de três mil pessoas.

;



Bagé, SÁBADO, 24 e.D~MINGO, 25 de fevereiro de 2007 \
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Minuano Cidade

Os freqüentadores do Núcleo
do Programa Esporte e Lazer
da cidade que funciona no .
Clube Recreativo estão tendo
aulas diferenciadas. Três dias
por semana têm aulas de
hidroginástica, o que
contribui para o aumento da
auto-estima e da qualidade de
vida. Oprograma funciona
em 10 núcleos e atende mais
de três mil crianças, jovens,
adultos e idosos.

.(
92 pessoas participaram do
projeto "Info nas Férias ".
promovido pela Secretaria
Municipal de Educação, nos
laboratórios de informática
das escolas São Pedra e
Geteco. O objetivo foi
proporcionar à comunidade
o conhecimento de recursos
tecnológicos.

Prefeitura A.AR".é
de Bagé (~~

CIDADEIIIMOCúnCA

Use água sOlDentlf
Juntospodemosalbenl-', .,.<, . "-'- ... ','_... ,
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Uma parceria entre a
Prefeitura de Bagé. e a
empresa Topogeo
proporcionou o
aproveitamento de dez jovens
formados pe 10 Programa
Escola de Fábrica. Os
eletrecistas, que terão todos
os direitos trabalhistas
assegurados, foram
selecionados por professores
do curso, a partir de testes,
entrevistas e do desempenho
durante as aulas.
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Pandorga Mais Original poderão ser feitas até o dia 22/04, no local do evento)
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SHOWS, MATEADA, ESCOLHA DA MAIOR E MENOR
PANDORGA, PANDORGA MAIS ORIGINAL,

PANDORGA MAIS BONITA,
E PANDORGA DO PARTICIPANTE
MAIS JOVEM E DO MAIS IDOSO

Leve Sua Família e Participe.



FESTIVAL DE PANDORGAS
Em uma promoção da Prefeitura Municipal de Bagé/ Secretaria Municipal de Esporte e

Turismo, sob a coordenação do Programa Esporte e Lazer da Cidade, em parceria com a RBS
TV/Bagé, Jornal Minuano e Rádio Delta FM , realizar-se-á no dia 22/04/07, a partir das 10h, no
Parque do Gaúcho, o "2° Festival de Pandorgas de Bagé".

A promoção visa resgatar velhas brincadeiras de criança, proporcionando lazer a toda
família. Além do festival, muitas atrações esperam por você e sua família.

As inscrições gratuitas podem ser feitas em um dos 10 núcleos do Esporte e Lazer da
Cidade, onde, também, ocorrerão oficinas de confecção de pandorgas, com distribuição gratuita de
material.

Crianças, jovens, adultos e idosos, podem participar.
Agenda de Oficinas
- 10/04 - Narciso Sufie e Recrativo
- 11/04 - Bagé Padel Center e Grêmio Esportivo Bagé
- 12/04 - Militão e Bombeiros
- 17/04 - Morgado Rosa eArtilharia
- 18/04 - São Pedro e 30B-Iog
Horários: das 9h às 12h ou das 14h às 17h.

REGULAMENTO
DISPOSiÇÃO PRELIMINARES
Art. 1: Este regulamento aplica-se às competições promovidas dentro do FESTIVAL DE

PANDORGAS, nas seguintes categorias: maior pandorga, menor pandorga, pandorga mais original,
pandorga mais bonita, participante mais jovem e participante mais idoso.

AUTORIDADE DAS PROVAS
Art. 2: Serão autoridades dessas provas os ju ízes e os auxiliares escolhidos pelas entidades

promotoras e realizadoras deste evento.
CONDUTA DOS PARTICIPANTES
Art. 3: O participante poderá se inscrever em mais de uma categoria (maior pandorga, menor

pandorga, pandorga mais original, pandorga mais bonita, participante mais jovem e participante
mais idoso.).

Art. 4: As inscrições serão gratuitas, sendo aberta à participação da comunidade em geral.
Art. 5: Quinze minutos antes do início de cada bateria, o participante deverá comparecer até

a mesa da Organização do festival, munido de um documento de identidade e número da inscrição,
para receber a identificação que lhe permite participar da(s) bateria(s) em que estiver inscrito. A
identificação aqui mencionada corresponde ao número da ficha de inscrição, que será fixado nas
costas do participante, para que os juizes, possam identificar e apontar os primeiros, segundos e
terceiros colocados de cada bateria.

DAS BATERIAS I CATEGORIAS
Art. 6: Cada bateria terá a duração de 20 minutos, devendo as pandorgas permaneceram no

ar pelo menos por(15) quinze minutos.
Art. 7:Aordem das Baterias/categorias está assim definida:
1a Bateria - horário: das 13h30min às 13h50min - Maior pandorga
2a Bateria - horário: das 14hás 14h20min - Menorpandorga
3a Bateria - horário: das 14h30min às 14h50min - Pandorga mais bonita
4a Bateria - horário: das 15h às 15h20min - Participante mais jovem '
5a Bateria - horário: das 15h30min às 15h50min - Participante mais idoso
6a Bateria - horário: das 16h às 16h20min - Pandorga mais original
DA PREMIAÇÃO
Art. 8: Os primeiros receberão troféu: segundos e terceiros, medalhas.

Informações:
Programa Esporte e Lazer
Telefone:: 3242-7898- Ramal28 - SETUR

2(Jf~stival (l~
Dia 22 de Abril/2DD7 - Domingo

À partir das 10h
Parque do Gaúchoi""'''4f,

De Bagé

FICHA DE INSCRiÇÃO

N° Inscrição: _

Nome: _

Endereço' Cidade., _

Telefonei, ----------------------------------

Data de nasc:-- _ Identidade

Categoria: _

Participante: DNúcleo do PELCOComunidade em Geral DOutra Cidade

-,

.J.
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fi
unimed

BAGE-RS

Faça sua inscrição até 20/04,nos Patrocinadores e Núcleos do Programa
Esporte e Lazer da Cidade (as inscrições para Categoria

Pandorga Mais Original poderão ser feitas até o dia 22/04, no local do evento)
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e Bagé

Parque do GaúchoR.BS~
BAGÉO

Domingo
À partir das

10:00hs

22 de Abril/2007

SHOWS, MATEADA, ESCOLHA DA MAIOR E MENOR
PANDORGA, PANDORGA MAIS ORIGINAL,

PANDORGA MAIS BONITA,
E PANDORGA DO PARTICIPANTE
MAIS JOVEM E DO MAIS IDOSO

Leve Sua Família e Participe.
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Presenças
Entre as personalidades que

estiveram presentes algumas estrea-
vam a ida ao ginásio, foi o caso do
padre Luciano Oliveira Gouvea que
acompanhou o evento de perto. Já a
simpática carnavalesca Magda Mas-
son tornou-se, ao longo dos anos,
uma presença simpática e empolgante
nas eleições de rainha. "É importan-
te podermos difundir a cultura do car-
naval", ressalta.



Dia 22 de'Abrilh007 • Domingo
À partir das lO:OOhs
Parque do Gaúcho·

CUl~a~la.shows, parque de brinquedos infláveis
e muito mais esperam por você

Leve Sua Família e Participe!

ESPORTE
E !.AlER,.••••d
DACOAM

l\IINUANO
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Espane e Lazerda Cidade: três anos em Bagé

.('

Com o lema "O lazer vai
t011Ulrconta da cidade e a
cidade vai tomar conta do

lazer", o Programa Esporte e
Lazer da Cidade (PELC)

comemorará seu terceiro ano de
atividades em Bagé na sexta-

feira, dia 09 de 11UlrçO.
Implantado e gerenciado

pela Secretaria Nacional de
Desenvolvimento do Esporte e

do Lazer (SNDEL), do
Ministério do Esporte, o PELC
estimula o aperfeiçoamento da
gestão de polfticas públicas por

meio de apoio a projetos de
desenvolvimento científico e

tecnolâgico nas áreas do esporte
recreativo e do lazer;

desenvolvendo práticas das
culturas corporal e lúdica,
através da realização de

oficinas e atividades corporais,
jogos populares, danças

regionais, ginásticas,
brincadeiras e esporte

recreativos.



~.

Bagé, SEXTA~FEIRA,9 de março de 2007

Homenagens marcam o
Dia Internacional das .Mulheres

.("

No início da tarde QS alunos
da oficina de flauta do programa Es-
porte e Lazer da Cidade dos núcleos
Narciso Suãe, Padel Center e Militão
realizaram sua primeira apresentação
em público.

O grupo de jovens flautistas
encheu de encanto e magia a tarde
das vovós da Vila Vicentina, com a
apresentação de cinco canções. Os
pequenos também ofertaram flores
às senhoras.

;;.:ENCONTRO; crianças
emocionam as ouvintes da Vila

Vicentina



Bagé, TERÇA-FEIRA, 20 de março de 2007

. Minuano Cidade ;

o festival, que está programado para o dia 22 de
abril, no Parque do Gaúcho, terá, ainda, o apoio da Coor-
denação do Parque do Gaúcho, Secretaria Municipal de
Transporte e Circulação, Secretaria Municipal de Cultu-
ra, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômi-
co, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Muni-
cipal do Trabalho e Assistência Social, Secretaria Muni-
cipal de Saúde e Meio Ambiente, Gabinete da Primeira
Dama - , Semtro e Secretaria Municipal de Esporte e
Turismo.

Inicia o projeto para o Festival
de Pandorgas de Bagé

Com o objetivo de promover o resgate cultural,
incentivando a confecção de pandorgas, promovendo um
Festival que valorize tais trabalhos e oportunizando às
crianças, jovens, adultos e idosos envolvidos, momentos
de muita diversão e entretenimento, a prefeitura de Bagé,
através da Secretaria Municipal de Esporte e Turismo,
com organização do programa Esporte e Lazer da Cida-
de, RBS TV Bagé, Rádio Difusora AM e Jornal
MINUANO, iniciaram os preparativos para o 2° Festi-
val de Pandorgas de Bagé.

Ação Voluntária atende 10 riUl pessoas
Os 313 voluntários que participaram do Dia Naci-

onal de Ação Voluntária promovido por funcionários,
professores e alunos da Fundação Bradesco, atenderam
10.219 pessoas. A atividade foi realizada durante todo o
dia de domingo, na sede da Fundação Bradesco, no Nú-
cleo Nova Esperança do bairro Malafaia e na Escola José
Otávio, de São Martins,

Apesar do mau tempo, que dificultou a execução
de algumas atividades externas, a direção da escola afir-
ma que o resultado foi altamente satisfatório. Foram ofe-
recidas gratuitamente dezenas de atividades voltadas às
áreas de saúde, cidadania, meio ambiente, educação, arte,
esporte e lazer, Médicos, dentistas, nutricionistas, psi-
cólogos, enfermeiros, veterinários, advogados, bombei-
ros, entre outros profissionais, foram voluntários.

Entre os atendimentos mais procurados estavam
aqueles voltados para a área da saúde. A verificação da
pressão liderou o número de atendimentos. Também fo-
ram oferecidas palestras sobre riscos do uso de drogas,

.,

quinto ano consecutivo
prevenção de DSTs/Aids, orientação sobre saúde bucal,
orientações jurídicas, corte de cabelo, mostras artísticas
e gincanas .



·c

o Programa tem entre seus objetivos atender a crescente demanda da
população brasileira por esporte recreativo e lazer, articular ações voltadas
para públicos diferenciados em seus núcleos, programar e ministrar cursos,
oferecer formação continuada a professores, estudantes e agentes sociais,
fomentar a criação de conselhos municipais, gestores e fiscalizadores das
ações voltadas para a implementação das políticas sociais integrados por
representantes da sociedade civil e do poder público local, definir parâmetros
para a construção de equipamentos esportivos e de lazer observadas as
características das políticas sociais implementadas e respeitadas a identidade
esportiva e cultural local e regional, auxiliar os poderes públicos municipais e
estaduais na estruturação e condução de suas políticas públicas e viabilizar a
produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico mediante eventos
acadêmicos, publicações, estudos e pesquisas e promover intercâmbio
institucional, nacional e internacional, com vistas a qualificar a gestão e subsidiar
a implementação de políticas públicas. Sempre trabalhando com a meta do
esporte e do lazer.

De uma seleção com mais de 5
mil e 500 municípios, Bagé foi
contemplada para ser urna das dez
cidades piloto do Programa, única no
Rio Grande do Sul. Técnicos do
Ministério do Esporte apontaram o
município deBagé como referência para
todo o país, possuindo senão a melhor,
uma das melhores práticas gerais em
desenvolvimento dos municípios até
então agregados.

Na cidade, o PELC é
desenvolvido pela Prefeitura com
trabalhos da Secretaria Municipal de
Esporte e Turismo (Setur). Mais de
3.300 pessoas são contempladas,
espalhadas em 10 núcleos: Artilharia,
Morgado Rosa, 30 BLog, São Pedro,
Recreativo, Corpo de Bombeiros,
Narciso Suõe, Grêmio Esportivo Bagé,
Militão e Bagé Padel Center. A
coordenadora geral do programa, Ana
Elenara da Silva, disse que desde sua
implementação em Bagé muito foi
conquistado e que há muito a se fazer,
uma vez que é necessário conscientizar
a população sobre a adequada
utilização do tempo livre, denominado
como lazer. Cada núcleo possui'
estrutura para contemplar, a partir deste
ano, 400 pessoas, materiais para
esportes, para oficinas culturais,
equipamentos audiovisuais (TY,Vídeo,

EmBagé
DVD), além de brinquedos
infláveis para a animação dos
eventos e um ônibus próprio.
Além disso, o PELC Bagé foi
um dos primeiros do país a ser
contemplado com um ginásio
próprio, no bairro Narciso
Sufie. A equipe de trabalho é
composta por uma
coordenadora geral, 10
coordenadores de núcleo,
acadêmicos de Educação

••L-•.••...lo'''..JI'14•••F _.;......, -'.;;;;'~';"" ----......;;...
Física, de Educação Artística,
de Pedagogia, de Letras,
secundaristas, agentes de serviços
gerais (responsáveis pela manutenção
da limpeza dos núcleos), serventes
merendeiras (preparam o lanche do·
Pr~~!i), motorista (comanda o
ônibus do Programa) e alguns
professores formados em Educação
Física. No total, emprega 115 pessoas.

Entre as atividades, são
desenvolvidas oficinas esportivas
(futsal, futebol de campo, vôlei,
handebol, basquete, ginástica
olímpica, recreação, tênis, equoterapia,
padel, karatê, ginástica para adultos e
para idosos e hidroginástica), e culturais
(teatro, desenho e pintura, flauta,
violão, capoeira, dança de salão, hip
hop, artes manuais: biscuit, pintura na
madeira, em tecido, caixas decoradas,

crochê e bolsas com garrafas pet).
Todos participantes recebem lanche e
uniformes. Eventos do Programa se
destacaram bastante: O Estação Saúde,
movimentando a população para a
prática de atividades esportivas, o
Festival dePandorgas, que reuniu uma
multidão no aeroclube e o Intemúcleos,
que acontece uma vez ao ano, com
competições esportivas e recreação
entre todos os participantes do Esporte
e Lazer da Cidade. A secretária
municipal de Esporte e Turismo,
Marlisa Fico, argumentou que o
Programa procura formar grandes
centros de convivência, onde não são
procuradas apenas as ati vidades
esportivas e culturais, mas o convívio
com as pessoas e o prazer de viver.



Bagé, SÁBADO, 24 e DOMINGO, 25 de março de 2007
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Minuano Cidade

Festival pretende reunir
pandorgueiros

Marcado para acontecer no dia 21 de abril, o 2°
Festival de Pandorgas de Bagé deve reunir mais de 500
pandorgueiros de toda a região. A atividade, que tem o
objetivo de promover o resgate cultural, incentivando
a confecção e a prática de brincar com pandorgas, acon-
tece no Parque do Gaúcho.

Conforme a coordenadora do programa Esporte
e Lazer da Cidade, Ana Elenara da Silva Pintos, a pro-
gramação está prevista para iniciar às 10h com matea-
da, apresentações artísticas e musicais tradicionalis-
tas, além de uma oficina de confecção e manuseio de
pandorgas. Segundo ela, quatro instrutores se respon-
sabilizarão pela tarefa de ensinar a montar as pandor-
gas. Será disponibilizado o material necessário para a
construção dos papagaios ou pipas, para os cem pri-
meiros que chegarem à oficina sem as pandorgas. "Os
demais terão que levar pedaços de madeira ou bambu,
cola, celofane e barbante", explica.

Ana Elenara ressalta que, o festival, oportuniza
momentos de diversão e entretenimento e divulga as
belezas do Parque do Gaúcho. Por esse motivo, as
churrasqueiras poderão ser reservadas uma semana an-
tes do evento, diretamente com a coordenação do Par-
que do Gaúcho. "E assim as pessoas poderão passar o
dia todo no local, aproveitando os benefícios que o
parque oferece", enfatiza.

A partir das 13h30min iniciam efetivamente as
competições do 2° Festival de Pandorgas. Um júri
composto por seis pessoas irá eleger o pandorgueiro
mais jovem e o mais idoso, a maior e a menor pandor-
ga, além da pandorga mais original. Para esta última
categoria, é necessária a inscrição na parte da manhã,
as demais podem ser inscritas no momento da dispu-
ta.

O evento é uma promoção da Secretaria Munici-
pal de Esporte e Turismo, com organização do progra-
ma Esporte e Lazer da Cidade, RBS TV Bagé, Rádio
Delta FM e Jornal MINUANO. O apoio é da Coorde-
nação do Parque do Gaúcho, secretarias municipais de .

500-
ARQUIVO/JM

PANDORGAS: oportunizam momentos de
diversão e entretenimento

Transporte e Circulação, Cultura, Desenvolvimento
Econômico, Educação, Trabalho e Assistência Social,
Saúde e Meio Ambiente, Esporte e Turismo, gabinete
da primeira-dama e Semtro.



·Parceria vai possibilitar 
atendimento de visão em crianças 

Como ocorreu, anteriormen.te, 
com os adultos e idosos do Pro
grama Esporte e Lazer da Cidade, 
agora, uma parceria entre Secre
taria Municipal de Esporte e Tu
rismo (Setur) e uma óptica local, 
irá proporcionar atendimento . 

para todas as crianças que parti
cipam do Programa Segundo Tem
po . 

A secretária de Esporte e Tu
rismo, Marlisa Fico, argumenta 
que é uma iniciativa para qualifi
car o programa, que, além das 

atividades pedagógicas e espor
tivas, também tem a preocupação 
com a saúde. 

Os atendimentos iniciam dia 
12 de abril, no Mili tão e no dia 20, 
no Centro Social Urbano. Para os 
outros núcleos, uma data será 
agendada. Ao todo, em . torno de 
800 crianças vão ser beneficia
das. Nos jovens em que se cons
tatar algum problema, estes serão 
·encaminhados para UIJ! oftalmo
logista. 

O coordenador Gustavo Vare
lia enfatizou que j ovens que não 
teriam acesso, receberão um aten
dimento de qualidade e gratuito. 



Bagê~ 2"9 de março de 2007, quinta-feira 



Bagé, QUINTA-FEIRA, 29 de março de 2007 

Minuano Esportivo 

Entregue a reforma -
no campo do Ipanema 

No domingo, o prefeito de Bagé, Luiz Fernando Mainardi, entregou aos 
moradores do Bairro Bonito as obras de cercamento total e construção de arqui
bancadas em uma das laterais do campo de futebol utilizado pela equipe de 
futebol amador do Ipanema. Este é o primeiro de um total de 1 O campos que 
passaram por melhorias, projeto em que foram investidos em torno de R$ 300 
mil, oriundos de emenda do deputado Paulo Pimenta ao Orçamento da União; 
com contrapartida da prefei tura. As obras iniciaram no ano passado. 

Durante o evento, foi entregue uma camiseta da Associação Atlética 
Bageense à Mainardi, em reconhecimento à contribuição do atual governo em 
favor do futebol da cidade. Na ocasião, foi disputada uma partida de futebol 
entre as equipes do Ipanema e Associação Atlética Bageense. 

A população que compareceu ao ato participou, ainda,de atividades de 
recreação em brinquedos infl áveis, monitorada pelo núcleo do Esporte e Lazer 
do Corpo de Bombeiros. E, o núcleo do programa que funciona no Bairro Mor
gado Rosa, esteve apresentando os grupos de Hip Hop e Dança Infantil. A 
secretária municipal de esporte e turismo, Mar lisa Fico, ressaltou a importância 
de uma obra que estimula a prática do futebol, citando que em Bagé existem mais 
de três mil atletas inscritos no futebol amador. "Este é o primeiro de dez campos 
que receberam melhorias'', adiantou. 

Mainardi argumentou que o futebol é comum no cotidiano da nossa cidade 
e desejou que todos os jovens tenham a oportunidade de treinar para terem a 
possibilidade de se tornarem futuros craques. O bairro, além das melhorias do 
campo, construção do refeitório, implantação da quadra poliesportiva e amplia
ção da EMEF Emílio Luiz Maltet, tudo no mesmo quarteirão, deverá ter, em 
breve, conforme anunciou o prefeito, a construção de calçadas em torno da 
quadra.O presidente da Associação de Moradores, José Cláudio Pinto, agrade
ceu pela obra e pediu à comunidade que preserve a estrutura. 



Bagé, TERÇA-FEIRA, 10 de abril de 2007 

Minuano Cidade 

lnicia111 oficinas de pandorgas 1 

Festival pretende reunir 500 pandorgueiros 1 

O Programa Esporte e 
Lazer da Cidade capacitou, 
ontem à tarde, 15 pessoas 
para atuarem como instrutores 
nas oficinas de pandorgas. 
Eles serão os responsáve is 
pela difusão da técnica nas 
oficinas que iniciam hoje nos 
1 O núcleos do programa. 

A coordenadora do Pro
grama Esporte e Lazer da Ci
dade, Ana Elenara da Silva 
Pintos, explica que a prepara
ção tem como objetivo atrair 
o maior número de pessoas 
para participar do 2° Festival 
de Pandorgas de Bagé, mar
cado par-ª acontecer no dia 21 
de abril; no Parque do Gaú
cho. 

O evento, que deve reu
nir mais de 500 pandorgueiros 
de toda a região, tem o objeti
vo de promover o resgate cu l
tural, incentivando a confec
ção e a prática de brincar com 
pandorgas. < 

Ana Elenara conta que 
hoje as oficinas de pandorgas 
acontecem sempre das 9h às 
1 lhe das 14h às l 7h. As ofi
cinas são gratuitas e abertas 
à comunidade. Hoje a oficina 
de pandorgas acontece no nú
cleo Narciso Sufíe. Amanhã 
será nos núcleos do Bagé Pa
ddle Center e Grêmio Esporti
vo Bagé, e no dia 12 de abril 
será nos núcleos Militão e 
Corpo de Bombeiros. 

A programação está pre
vista para iniciar às 1 Oh com 
mateada, apresentações artís
ticas e musicais tradicionalis
tas, além de uma oficina de 
confecção e manuseio de pan-

BOSCO 
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PANDORGAS: ficam em exposição no centro da cidade 
durante o final de semana 

dorgas. Instrutores se respon
sabilizarão pela tarefa de en
sinar a montar as pandorgas. 
Para os 100 primeiros que 
chegarem à oficína sem as 
pandorgas, será disponibiliza
do o material necessário para 
a construção dos papagaios ou 
pipas. A partir das 13h30min 
inicia efetivamente as compe
tições do 2º Festival de Pan
dorgas. Um júri composto por 
seis pessoas irá eleger o pan
dorgueiro mais jovem e o mais 
idoso, a maior e a menor pan
dorga, além da pandorga mais 
original. Para esta última ca
tegoria, é necessária a inscri
ção na parte da manhã, as de
mais podem ser inscritas no 
momento da disputa. 

Além de promover um 
festival que valorize os traba
lhos relativos às pandorgas, 
oportunizando momentos de 
diversão e entretenimento, a 
intenção também é divulgar as 
belezas do Parque do Gaúcho. 

Por esse motivo, as churras
queiras poderão ser reserva
das uma semana antes do 
evento, diretamente com a 
coordenação do Parque do 
Gaúcho. 

O evento é uma promo
ção da Secretaria Municipal 
de Esporte e Turismo, com : 
organização do Programa Es- · 
porte e Lazer da Cidade, RBS 
TV Bagé, Rádio Delta FM e 
Jornal MINUANO. O 
apoio é da Coordenação do 
Parque do Gaúcho, Secretaria 
Municipal de Transporte e Cir
culação, Secretaria Municipa~. 
de Cultura, Secretaria Muni- j 
cipal de Desenvolvimento Eco
nômico, Secretaria Municipal J 
de Educação, Secretaria Mu
nicipal do Trabalho e Assistên
cia Social, Secretaria Munici-

. pai de Saúde e Meio Ambien- ! 
te, Gabinete da Primeira 
Dama, Semtro e Secretaria 
Municipal de Esporte e Turis- l 
mo. 



Bagé, QUARTA-FEIRA, 4 de abril de 2007 

Minuano Cidade 

Começa a 
capacitação para o 

Festival de Pandorgas 
O 2° Festival de Pandorgas de Bagé, programado para o dia 22 de abril, 

começa os trabalhos de capacitação da equipe de monitores do Esporte e 
Lazer da Cidade. Na próxima segunda-feira, o especialista em pandorgas 
Wilmar Porto, vai ministrar uma aula de confecção do brinquedo para a 
equipe do programa, das 14h às 17h, no Militão. 

Estas oficinas também acontecem no dia 1 O, nos núcleos Narciso Suíl.e 
e Recreativo, no dia 11, no Bagé Padel Center e Grêmio Esportivo Bagé, dia 
12, no Militão e Bombeiros, 17, no Morgado Rosa e Artilharia e dia 18, no 
São Pedro e 3° Blog, sempre das 9h às 12h e das 14h às l 7h. 

O festival, que promove competições de maior pandorga, menor 
pandorga, pandorga mais original, pandorga mais bonita, participante mais 
jovem e participante mais idoso, já está recebendo inscrições dos interessa
dos, podendo ser efetuada junto aos núcleos de forma gratuita. Os vencedo
res recebem troféu, e os segundos e terceiros, medalhas. Crianças, jovens, 
adultos e idosos podem participar. 

Esta é uma promoção da prefeitura de Bagé, Secretaria Municipal de 
Esporte e Turismo (Setur), sob a coordenação do Programa Esporte e Lazer 
da Cidade, em parceria com a RBS TV /Bagé, Jornal MINUANO e Rádio 
Delta FM, que busca resgatar velhas brincadeiras de criança, proporcionan
do lazer a toda família. 



Bagé, QUINTA-FEIRA, 12 de abril de 2007 

Minuano Cidade 

Festival de Pandorgas 
FELIPE VALDUGA/ESPECIAL JM 

As inscrições para o Festival de Pandorgas já estão abertas. Os interessa
dos devem comparecer em um dos dez núcleos do Programa Esporte e Lazer da 
Cidade - Pele - até dia 20 de abril, e se registrar de forma gratuita. 

Segundo a coordenadora do programa, Ana Elenara Pintos, no dia do 
evento, 22 de abril, a única inscrição que será aceita é a de pandorga mais 
original. "Deixamos esta bateria para ser realizada por último, para oportunizar 
que toda a comunidade possa participar" detalhou. 

Neste sábado, às lOh, na Praça Silveira Martins, o programa estará ex
pondo algumas pandorgas confeccionadas (foto) nos núcleos do Pele e, também, 
disponibilizará um local para inscrições. O Festival é uma promoção da prefei
tura, através da Secretaria Municipal de Esporte e Turismo (Setur), com organi
zação do programa Esporte e Lazer da Cidade, RBS TV Bagé, Rádio Delta FM 
e Jornal MINUANO. Os ambulantes interessados em trabalhar durante o even
to, a ser realizado no Parque do Gaúcho, que estejam com o alvará em dia, devem 
comparecer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) 
para fazer o cadastro. 



Bagé, QUINTA-FEIRA, 12 de abril de 2007 

Minuano Cidade 

Festi.v.al de Pandorgas 
FELIPE VALDUGA/ESPECIALJM 

As inscrições para o Festival de Pandorgas já estão abertas. Os interessa
dos devem comp~reêer em um dos dez núcleos do Programa Esporte e Lazer da 
Cidade - Pele - até dia 20 de abril, ·e seregistrar.t!e forma gratuita. 

Segundo a coordenadora do programa,. ~mLElenara Pintos, no dia do 
evertto, 22 de abril, a única inscrição que se;rá aceita é a de pandorga mais 
original. "Deixarnos'estra bateria para ser realizada por último, para oportunizar 
que toda a comuniâade possa .participar" detalhou. 

Neste sábado, às 1 Oh, na Praça Silveira Martins, o programa estará ex
pondo algumas pandorgas confeccionl!,~as (foto) nos núcleos do Pele e, também, 
disponibilizará um local para inscriçõés. ·O Festival é uma promoção da prefei
tura, atràvés da Secretaria Municipal de Esporte e Turismo (Setur), com organi
zação, do programa Esporte e.Lazer da Cidade, RBS TV Bagé, Rádio Delta FM 
e foma! MINUANO. Os ambulante~ · i-nteressados em trabàlhar durante o even
to,.•a.se( r~a!i?Ac!:b no Parque qo· G~ticho, que estejam com o alvará em dia, devem 
coJnpa[éà~v 11'a'Secretaria Muni'cipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) 
para fazer o cadastro. 
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Lideranças avaliam o Festival de Pandorgas 
Passados algumas se'77anas da segunda edição do Festival de Pandorgas, evento promovido pela prefeitura 
em parceria com a Rádio Delta FM1 RBS TV e Jomal MINUANO, a secretária de Esporte e Turismo do 
munic!pio, 

.. , Marlísa Fico e a coordenadora do Parque do GaLicho,. 
Regina Quadros e o diretor de eventos da RBS TV, 
,O..lberto Sílveira1 avaliaram o festiva! que, pe!a primeira 
vez, aconteceu no Parque do Gaúcho. 
Regina Quadros, que coordena o parque, tem 
testemunhado que, desde a sua inauguração, o local se 
consoiida gradualmente como um importante ponto de 
!azer para a comunidade. Para Regina o festiva! foi 
altamente. positivo e.orno e.vento. A. circu\açao de público 
nas dependências do parque, mais de cinco mil pessoas, 
atestou a qualidade do evento. A coordenadora destacou, 
como ponto referencial, a participação de grupos 
f ami\iares que se desiocaram ao parque e lá fizeram 
churrasco e participaram das atividades oferecidas. A 
atuação da equipe de segurança, contratada 

específicamente para a ocasião! foi elogiada por Regina que destacou a importânc!a de se oferecer eventos 
com segurança. 
Alberto Silveira, que carrega a responsabilidade dos grandes eventos da TV, fez um resumo do festival em 
que o resultado foi altamente positivo. A oportunização de atividades que tenham enfoque na comunidade 
são uma prática constante na RBS e a participação no festiva! não apenas consolida como abre a 
perspectiva de mais eventos direcionados ao grande público. "A preocupação constante da RBS, nesses 
eventos, é com a qualidade da programação e o nosso termômetro é a pa1ticipação popular. Com isso 
podemos garantir que o festival foi, novamente, um sucesso"1 disse Silveira. 
Para Marlisa Fico, a variedade e originalidade das pandorgas apresentadas foram o ponto forte do festival 
em sL Segundo ela o fato evidenciou a criatividade e a disposição dos participantes para as inovações 
dentro de uma atividade tão antiga e que, agora 1 passa por uma recuperação de valor. 
A presença de grupos de fora da cidade (Rivera e Gramado foram algumas citações da secretária), 
determinaram a ação decisiva e eficiente da mídia promoc!ona! do evento que, segundo Mar!!sa 1 atingiu 
plenamente os objetivos propostos. Os aspectos pedagógicos subjacentes, como as oficinas de construção 
das pandorgas1 o envolvimento famHiar e comunitário e a realização da disputa, fizeram com que houvesse 
um importante intercâmbio entre gerações, avaliou a secretária. Idosos e crianças na competição trocavam 
exper~ências com objetivos comuns, observÓu. 
Na ava!iação de Marlisa alguns problemas terão que ser contornados na próxima edição. A iluminação é um 
item importante a ser previsto. Sxp!icado pe!o acidente involuntário em que uma pandorga enredou-se nos 
cabos da rede de energia do parque e causou falta de luz por mais de uma hora. O transporte foi outro 
ponto a que se referiu Marl!sa. "No ano que vem precrsaremos repensar o transporte. Começaremos mais 
cedo a estabelecer1 quem sabe1 alguma parceria com as empresas". Na avaliação geral, no entanto, o 
festival já se consagrou como programa de !azer familiar e dirigido, especialmente, à comunidade. 



Bagé, SÁBADO, 14 e DOMINGO, 15 de abril de 2007 

Minuano Cidade 

Em reunião ocorrida ontem pela manhã, na sede da 
Coordenadoria Municipal de Meio An,tbiente, com representan
tes das Secretarias Municipais de Esporte e Tu.rismo (Setor) e 
de Transporte e Circulação (SMTC), programa Esporte e Lazer 
da Cidade, coordenadoria do Parque do Gaácho e RBS TV Bagé, 
foram definidos os últimos detalhes para o Festival de Pandorgas 
que ac~mtece no dia 22 de abril. 

Na ocasião, foram decididos diversos aspectos. Conforme-a 
secretária Marlisá Fico, a Setor contrato\l um efetivo de dez 
banheiros químic~.s, lembrando que o parque já possui cinco fi
xos, para atender a população. 

A RBS TV foi encarregada de contratar uma empresa para 
auxiliar na segurança. A Brigada Militar e a SMTC ficaram res
ponsáveis de controlar o fluxo de veículos que terão acesso pelas 
duas entradas do parque, com estacionamentos na faixa da es
querda, pela entrada principal, e ao centro do lucal. Não serão 
permitidos os estacionamentos na via principal, para proporcio
nar a livre circulação dos pedesti:es. A SMTC, também ficou en
carregada de contatar as empresas de ônibus do município para 
que ofereçam linhas de transporte na parte da tarde. 

Os ambulantes interessados em comercializar seus pro
dutos, que estiverem com o alvará em dia, devem se cadastrar 
junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
(SMDE). 

Quanto à infra-estrutura, Marlisa ~:xplicou que tanto os 
brinquedos como a oficina de pandorgas, estarão localizados.pró

. ximos aos eucaliptos. As competições ê a centrahleiníormãções 
acontecem bem no centro ~o pa'41ue;. . 

A secretária informou que jâ foram e.scÓlbidos os dez jura
dos das apresentações, os quais são representantes da comuni
dade e das entidades organizadoras. 

O Festival de Pandorgas é uma promoção da prefeitura de 
Bagé, através da Secretaria Múiítcif:a't''tle Esporte e ~smo 
(Setor), com organização do programa ESpq,te:e Lazer da Cida· 
de, RBS TV Bagé, Rádio Delta FM e JPrnal Minuano. 



Bagé, SEXTA-FEIRA, 20 de abril de 2007 

Minuano Cidade 

Final de semana tem 
Pandorgas Festival de 

Haverá prêmios para várias categorias 
Será neste domingo o 2º 

Festival de Pandorgas de Bagé. 
O evento deve reunir cerca de 500 
pandorgueiros de toda a região. 
A àtividade, que tem o objetivo 
de promover o resgate cultural, 
incentivando a confecção e a prá
tica de brincar com pandorgas, 
acontece no Parque do Gaúcho. 

A programação está prevista 
para iniciar às lüh com mateada, 
apresentações artísticas e musi
cais, além de uma oficina de con
fecção e manuseio de pandorgas. 
Instrutores se responsabilizarão 
pela tarefa de ensinar a montar 
as pandorgas. Para os primeiros 
que chegarem à oficina, será dis
ponibilizado material necessário 
para a construção dos papagaios 
ou pipas. 

Conforme a coordenadora 
do programa Esporte e Lazer da 
Cidade, Ana Elenara da Silva Pin
tos, a partir das 13h30min inici
am efetivamente as competições 

do 2° Festival de Pandorgas. Um 
júri composto por seis pessoas 
irá eleger o pandorgueiro mais 
jovem e o mais idoso, a maior e a 
menor pandorga, além da pandor
ga mais original. Para esta última 
categoria, é necessária a inscri
ção na parte da manhã, as demais 
podem ser inscritas no momento 
da disputa. 

Além de promover um fes
tival que valorize os trabalhos re
lativos às pandorgas, oportuni
zando momentos de diversão e 
entretenimento, a intenção do 
evento também é divulgar as be
lezas do Parque do Gaúcho. Por 
esse motivo, as churrasqueiras 
poderão ser reservadas com an
tecedência, diretamente com a 
coordenação do Parque do Gaú
cho. 

O evento é uma promoção 
da Secretaria Municipal de Espor
te e Turismo, com organização 
do programa Esporte e Lazer da 

Cidade, RBS TV Bagé, Rádio 
Delta FM e Jornal MINUANO e 
Prefeitura de Bagé. 

Campanha do Agasalho 
2007 e Prociba Digit al 

Para prestigiar o encontro, 
a população deverá entregar uma 
peça de roupa de inverno que será 
destinada para a Campanha do 
Agasalho 2007. O ônibus do Pro
ciba Digital estará oferecendo in
ternet gratuita para os presentes 
durante todo o evento. 

Transporte 

Para oferecer o transporte 
necessário até o local do festival, 
a empresa Bispo irá dispor de uma 
linha de ônibus, a partir das 9h, 
de hora em hora, ao preço de R$ 
1,40. A saída é do Calçadão, em 
frente ao relógio, pela General 
Netto, passando pela Enu1io Gui
lain, avenida Portugal e avenida 
Visconde de Ribeiro Magalhães. 

Além das disputas de pandorgas, haverá diversas apresentações do palco principal. 
Confira a programação: 

10h - Recepção ao público; 

11h - Mateada com show nativista e distribuição 

de erva-mate e água quente; 

14b - Apresentações do Pele de violão, flauta, 

capoeira, invernada artística, danças hip hop; 

15h - Show Moleque Atrevido; 

16h -Apresentação de jazz e hip hop, grupo de pa
gode 'Pele; 

17h - Show da Banda Estrada Brasil; 

18h - Encerramento e entrega de premiação do 2º 

Festival de Pandorgas de êagé. 



Bagé, SÁBADO, 21 e DOMINGO, 22 de abril de 2007

Minuano Cidade

Tudo pronto para o %l Festival
de Pandorgas de Bagé

Está tudo pronto para o 20 Fes-
tival de Pandorgas de Bagé que acon-
tece neste domingo, no Parque do Ga-
úcho. Com realização da prefeitura de
Bagé, Secretaria Municipal de Espor-
te e Turismo (Setur), sob a coordena-
ção do programa Esporte e Lazer da
Cidade, RBS TV Bagé-30 Anos, Rá-
dio Delta FM e Jornal MI UANO.
O evento tem o objetivo de promover
o resgate cultural, incentivando a con-
fecção e a prática de brincar com
pandorgas, oportunizando momentos
de diversão e entretenimento.

Disputa
De acordo com a coordenadora

do evento, Ana Elenara Pintos, até
ontem à noite havia 256 pandorgueiros
inscritos nas mais diversas categorias.
A competição mais concorrida deverá
ser a categoria da maior pandorga, que
registrou 140 interessados. As inscri-
ções só não encerraram para a catego-
ria pandorga mais original, que soma-
va ontem 58 competidores. Os inte-
ressados em disputar premi ação de
original, poderão fazer sua inscrição
até o dia do evento, das 10h até o mo-
mento de início da competição.
Churrasco para famílias

As famílias poderão aproveitar
e se reunir para desfrutar de um chur-
rasco. A reserva das churrasqueiras
pode ser efetuada no local, junto à co-
ordenação do parque. As crianças te-
rão à disposição os brinquedos
infláveis com monitores do programa
Esporte e Lazer da Cidade para se di-
vertirem. A utilização é gratuita.
Campanha do Agasalho

2007
Para prestigiar o encontro, a

população deverá entregar uma peça
de roupa de inverno que será destina-
da para a Campanha do Agasalho 2007.

O ônibus do Prociba Digital es-
tará oferecendo internet gratuita para
os presentes, durante todo o evento.

Transporte
Para oferecer o transporte ne-

cessário até o local do festival, a em-
presa Bispo irá dispor de uma linha de
ônibus, a partir das 9h, de hora em
hora, ao preço de R$ I,40.Asaídaédo
Calçadão, em frente ao relógio, pela
General Netto, passando pela Emílio
Guilain, avenida Portugal e avenida
Visconde Ribeiro Magalhães.

Apresentações
Além das disputas de pandorgas,
haverá diversas apresentações do
Palco Principal. Confira a progra-
mação:
10h - Recepção ao público;
11h - Mateaóa com show nativista
e distribuição de erva-mate e água
quente à vontade;
14h - Apresentações do Pele de
violão, flauta, capoeira, invernada
artística, danças hip hop;
15h - Show Moleque Atrevido;
16h - Apresentaçao de jazz e hip
hop, grupo de pagode Pelc;
17h - Show da Banda Estrada
Brasil;
18h - Encerramento e entrega de
premiação do 2° Festival de
Pandorgas de Bagé.

cow~eti~~ ~ Rrel)ljacões
A partir às 3 mm, iniCiarão as
competições do 2° Festival de
Pandorgas. As modalidades em
disputa serão a de maior pandorga,
menor pandorga, pandorga mais
oriqinal. pandorg~ mais bonita,
participante mais Jovem e partici-
pante mais idoso.
Os vencedores receberão troféu
e brindes das Lojas Obino e kits
Net. Os segundos e terceiros co-
locados receberão medalhas.
O competidor que apresentar a
pandorga mais bonita receberá um
telefone celular, cortesia das Lo-
jas Obino. Os 200 primeiros parti-
cipantes inscritos nas Lojas Obino
ganham uma camiseta.



Bagé, SEXTA-FEIRA, 20 de abril de 2007

Ponto de Vista
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Bagé, TERÇA-FEIRA, 24 de abril de 2007

Minuano Cidade

Festival de Pandorgas coloriu o
céu do Parque do Gaúcho

Durante quase todo o dia quente de domin-
go os bajeenses puderam participar ou, no míni-
mo, apreciar as manobras voadoras das
pandorgas que tiveram várias baterias. Mais de
seis mil pessoas passaram pelo parque no 2° Fes-
tival de Pandorgas de Bagé.

De mo do diferente que na área do
Aeroclube, local onde o festival foi realizado no
ano passado, o público presente transitou muito
entre a Arena de Competição, o Parque de Brin-
quedos e o bosque, onde muitos preferiram fa-
zer o próprio churrasco.

O local dos shows e apresentações artís-
ticas esteve lotado. Havia trânsito intenso den-
tro do parque com as carroças do programa
Carroceiro Legal. No festival inscreveram-se 256
participantes anteriormente ao dia da competi-
ção. No domingo 112 pessoas inscreveram-se
para a Categoria. Pandorga Original - única que
podia aceitar inscrições no dia do evento.

A coordenadora do Programa Esporte e
Lazer da Cidade, Ana Elenara Pintos, disse que
o grande diferencial deste ano foi a presença
de muita gente curtindo o parque empinando
pipas, muitos foram com suas famílias.

A organização do evento coube à Secre-
taria Municipal de Turismo e a secretária
Marlisa Fico se surpreendeu com a qualidade

FRANCISCO RODRIGUES

A MENOR PANDORGA: no ar quase
não se enxergava

das pandorgas. "Na maioria delas eram criati-
vas, bonitas. Enfim, diversificamos a progra-
mação para atender a todas as idades. Acredi-
to que alcançamos o objetivo: lazer para a co-
munidade bajeense, competindo ou não, e fa-
zendo uma melhor ocupação do tempo livre
do domingo".

Uma das atrações curiosas foi a partici-
pação de um grupo de uruguaios da escola de
futebol "Pibe Soy". A entidade foi fundada em
1995 em Rivera e se ocupa de proporcionar
atividades recreativas, sociais, educacionais e
esportivas a meninos e meninas, de três a 17
anos, que estejam sob vulnerabilidade social.
A escola é coordenada pelo vigilante noturno
Xavier Tribi, que é voluntário e relatou que já
atenderam mais de cinco mil jovens. A
pandorga que o grupo trouxe foi intitulada "Co-
meta do Futuro 2007".

Na edição de amanhã o Jornal MINUANO
publicará a relação de todos os vencedores nas
diversas categorias.



Bagé, SÁBADO, 21 e DOMINGO, 22 de abril de 2007

/ Ponto de Vista

Ação dupla

Se fazemos por
merecer a

atençAo regional
produzindo, Junto
com La Gltana e
Andr. Guerra, o

maior espetáculo
de moda da

regUlo, • porque
com e.e •

possivel elevar
as

oportunidades
de negócios de

empresas
clientes em

outros produtos
e ser,vlços

Por coincidência e felicida-
de, o Jornal MINUANO está inte-
grado aos dois principais aconte-
cimentos do final de semana. E hoje
a sexta edição do Moda Bagé e no
domingo a segunda parceria que
resulta no Festival de Pandorgas.
A importância do primeiro evento
é a abertura de es-
paços cada vez
mais valorizados
para os empreende-
dores do comércio
de confecções. Já o
segundo, estabele-
ce uma grande
oportunidade de
convívio e de ação
familiar positiva,
mediante a grande
aventura de fazer
vôos imaginários
com as pandorgas.
Nas duas iniciati-
vas configuram-se
os principais obje-
tivos do Jornal
MINUANO que,
como empresa, pre-
tende o crescimen-
to e o lucro, mas é
consciente de que
tal desenvolvimento só pode ser
alcançado quando os benefícios
acabam repartidos entre toda a co-
munidade.

O grande plano que integra
nossas equipes a eventos
diametralmente opostos é exata-
mente o dever de fazer com que as
atividades locais sejam reconheci-
das e seus esforços ganhem efeito
e dimensão tão valorosa quanto a
de centros maiores ou mais popu-
losos. Se fazemos por merecer a
atenção regional produzindo, jun-
to com La Gitana e André Guerra, o
maior espetáculo de moda da re-

gião, é porque com ele é possível
elevar as oportunidades de negó-
cios de empresas clientes em ou-
tros produtos e serviços. Muitas
confecções locais ou empreendi-
mentos comerciais investem na
atualização de oferta e estoque e
não tinham mais do que a própria

vitrine para lançar
suas propostas. E
isso limitava a
criatividade e pes-
quisa de cada loja a
uma simples dispu-
ta de calçada. Com o
Moda Bagé, todas
as escolhas possu-
em uma justificativa,
que vão da estética
a uma resposta espe-
cífica de público-
alvo. A passarela as-
sumiu a função de
fazer o grande dis-
curso das lojas,
qualificando produ-
tos e relações, au-
mentando o preparo
dos lojistas para en-
frentar os desafios
damídia.

Enquanto
isso, o Festival de Pandorgas vol-
ta-se exatamente para o interior.
Olha para a própria cidade, para
cada família e eleva o trabalho em
grupo. Pais e avós envolvem-se em
atividades lúdicas, numa brincadei-
ra cujo grande resultado é exata-
mente o de aproximá-los fraternal-
mente. Então, se buscamos valori-
zar o trabalho local a ponto de com-
parar os esforços do Interior aos
da Capital ou grandes centros, tam-
bém é verdade que fazemos isso
com os olhos voltados para o inte-
rior de cada bajeense e do que ele
tem de melhor.
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CONVITE SETUR

'" Secretaria Municipal de
Esporte e Turismo

o Prefeito Municipal de Bagé, Luiz Fernando. Mainardi e a
Secretaria Municipal de Esporte Turismo, Marlisa Alagia Fico, Tem a
honra de convidar Vossa Senhoria para o "20 FESTIVALDEPANDORGASDE
BAGÉ", evento promovido por esta secretaria municipal, através do
Programa Esporte e Lazer da Cidade, em parceria com Jornal Minuano,
Rádio Delta FMe RBSTV Bagé.

Local: Parque do Gaúcho
Data: 22 de abril de 2007
Horário: 10:00h

ESPORTE
E LAZER=-DAODADE

-aOVERM .'"
CONVITE ~ SETUR

'" Secretaria Municipal de
Esporte e Turismo

o Prefeito Municipal de Bagé, Luiz Fernando Mainardi e a
Secretaria Municipal de Esporte Turismo, Marlisa Alagia Fico, Tem a
honra de convidar Vossa Senhoria para o "20 FESTIVALDEPANDORGASDE
BAGÉ", evento promovido por esta secretaria municipal, através do
Programa Esporte e Lazer da Cidade, em parceria com Jornal Minuano,
Rádio Delta FMe RBSTV Bagé.

ESPORTE
E LAZER==DAODADE

Local: Parque do Gaúcho
Data: 22 de abri de 2007
Horário: 10:00h
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Bagé, QUARTA-FEIRA, 25 de abril de 2007

Minuano Cidade

Festival divulga
resultado de concurso

A segunda edição do Festival de Pandorgas, promovido pela prefeitu-
ra em parceria com o Jornal MINUANO e Rádio Delta FM teve os seguintes
vencedores divididos nas diversas categorias:

Categoria: Maior Pandorga
16 inscritos

10 lugar: Roger Santos
2° lugar: Uomar Porto
3° lugar: Luciano Abdel

Categoria: Menor Pandorga
20 inscritos

1° lugar: Roger dos Santos .
2° lugar: Jorge Luis Pereira
3° lugar: Leomar Porto

Categoria: Pandorga mais Original
1° lugar: Dagoberto Antunes
2° lugar: Ruimar Marques
3° lugar: Joemir Vaz

Categoria: Pandorga mais Bonita
1° lugar: Samuel Lizaguirre
2° lugar: Júnior azambuja
3° lugar: Wellington Ximenes

Categoria: Pandorga do Participante
mais ~ovem

1° lugar: Taurick Acosta - 3 anos
2° lugar: Maria Fernanda Souza - 4 anos
3° lugar: Gabriel da Silva Uns - 2 anos

Categoria: Pandorga do
Participante mais Idoso

1° lugar: Sueli Oliveira Dutra - 68 anos
2° lugar: Maria Figueredo - 63 anos
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Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer
Departomento de Políticas Sociais de

Esporte e de Lazer - Ministério do Esporte

3a Formação de Agentes Sociais do Programa
Esporte e Lazer da Cidade de Bagé

Roteiro da Cª-Racitéls.ão

09/05/07 Quarta-feira
Manhã: (das 08h às 12h)

Visitas Técnicas aos núcleos do Programa
Esporte e Lazer da Cidade

Tarde: (das 14hs às 18h) Círculo Militar
- 14h - Abertura da formação com

gestores e autoridades locais.
Luiz Fernando Mainardi - Prefeito

Municipal de Bagé
Rej ane Penna Rodrigues - Secretária Nacional de

Desenvolvimento de Esporte e de Lazer - Ministério
do Esporte

Andréa Nascimento Ewerton - Diretora do
Departamento de Políticas Sociais de Esporte e de
Lazer - Ministério do Esporte

Marlisa Fico - Secretária Municipal de Esporte e
Turismo - SETUR

Ana Elenara da Silva Pintos - Coordenadora
Geral do Programa Esporte e Lazer da Cidade -SETUR

Maria Leonor Brenner Ceia Ramos - Consultora
Ministério do Esporte

Gilmar Todin - Consultor Ministério do Esporte
-15h -Dinâmicas de apresentação.

Tema: Perfil do agente de esporte
e lazer.
-16h Intervalo.
-16h15min Preenchimento do questionário pelos
agentes e conclusão da preparação das
apresentações dos núcleos.

nUR ESPORTE
EWERavI.
DACIDADI

10/05/07 quinta-feira - Círculo Militar
Manhã: (das 08h às 12h)

08h - Dinâmica.
_ 09h - Relato geral do desenvolvimento do programa
pelos coordenadores

10h Intervalo.
_10h15min - Início das apresentações dos grupos de
trabalho.

Tarde: (das 14h às 18h)
_ 14h Continuação das apresentações dos grupos de
trabalho.
_ 16h Intervalo.
_17h - Avaliação e sistematização das apresentações.
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A-preselJtações
1)30 Blog - Ginástica Olímpica

2) Narciso Sune - Oficina de Violão
Oficina de Flauta

3)G.E.B - Karatê
4)Militão - Deficientes auditivos.
5)B.P.C - Hip-Hop
6) Artilharia - Invernada, oficina de
capoerira
7)Morgado - Oficina de Hip-Hop e dança
infantil, apresentação dos Mosquitinhos -
percussão.
8)São Pedro - Oficina de Dança Moderna,
Hip-Hop e Karatê

_Exposlçiiodos Trét.bétlhQ$

Núcleos- Recreativo
Militão
Grêmio Esportivo Bagé
Corpo de Bombeiros

Mateada com Erva Mate Vacuí

12/05/07 sábado Círculo Militar
Manhã: (das 09h às 12h)

09h Tema Avaliação.
_ 10h Intervalo
_ 10h15min - Tema: Impacto social do
programa

_ 12h Almoço de confraternização - CTG
Círculo Militar

Tarde: (das 14h às 17h)
- 14h Tem a: Planejamento e continuidade do
programa.
- 15h Intervalo.
- 15h15min - Avaliação e Encerramento.
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11/05/07 sexta-feira- Ginásio do Programa
Esporte e Lazer - Narciso Sune
Manhã: (das08h às 12h)
- 08h Oficinas de atividades esportivas e recreativas.

10h Intervalo.
_ 10h15min Oficinas de atividades esportivas e
recreativas.

Tarde: (das 14h às 17h)
14h Tema: Atividade física e exercício.
15h Dinâmicas recreativas.
.16h Intervalo.

_16h15min Organização dos espaços para MOSTRA
ESPORTIVA/CULTURAL DO PELe BAGÉ

17h "MINI MOSTRA ESPORTIVA CULTURAL
PELC BAGÉ"
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Dia de São -Joãofoi comemorado
com grande festa

o Arraial da Alegria levou
mais de cinco mil pessoas ao Largo
do Centro Administrativo na tarde
do último domingo. Não é por aca-
so que São João é considerado um
santo festeiro, as festas realizadas
no dia 24 de junho, data de seu nas-
cimento, são recheadas de muita
dança e alegria.

O evento realizado pela Pre-
feitura através da Secretaria de Es-
porte e Lazer - Programa Esporte e
Lazer da Cidade e da RBS TV Bagé
contou com o apoio de diversas Se-
cretarias e empresas locais.

O Arraial da Alegria reuniu
mais de 20 escolas da rede munici-
pal de ensino e dos Núcleos do Pro-
grama Esporte e Lazer da Cidade.
As crianças e adultos entraram no
clima da festa, todos vestidos tipi-
camente cerno manda a tradição.

Centenas de pessoas partici-
param das atrações entre elas as
apresentações de quadrilhas, ence-
nação de casamento caipira e mui-
tas danças típicas das festas juninas.

Uma grande estrutura deco-
rada sob a temática caipira e com
tendas rústicas foram montadas e

oferecidas a instituições que
comercializaram a gastronomia típi-
ca como amendoim, carapinha, pi-
poca, quentão, cocadas, mocotó o
que acabou transformando o Largo
num verdadeiro Arraial.

As crianças se divertiram com
as brincadeiras no parque inflável,
na pista com minimotocicletas,
além de participarem de jogos

educativos. No palco as bandas
Moleque Atrevido e Som da Cor
animaram a festa junina que está
sendo considerada a mais tradicio-
nal da região.

DIVULGAÇÃO

DESCONTRAÇÃO: até os adultos entraram no clima caipira da
festajunina



ANO 4

Domingo 8/ Abril (A partir das 15 horas)
Largo do Centro Administrativo (Praça da Estação)

• Shows: SOM DA COR· DANÇA Aí . TCHÊ CAMBICHO ~
•• Parque inflável • Programa Esporte e Lazer da Cidade ~

• Mateada - Erva-mate e água quente distribuída à vontade
CHEGADADA COELHINHADA PÁSCOA

CAÇA AO NINHO - Ache e ganhe muitos chocolates e brindes
• Oficinas de Difusão Cultural • Exposição de Motos Sundown

• Atividades Esportivas· Mini-torneios
• SORTEIODE 01 BICICLETAE 01 CELULAR
Leve 1Kq de alimento não perecível nas lojas ASM.

preencha seu cupom. depositando numa das urnas das lojas para concorrer.
Realização: Apoio:

POPRQCK"
ESPORTE
E LAZER:==DA CIDADE

Nome: _

Endereço: _
Telefone Bairro _



Políticas para Mulheres
Nesta quinta-feira, no Clube Caixeiral de Bagé, foi reali-

zada a Ia Conferência Regional de Políticas para Mulheres.
Promovida pelo Programa Cidadão Bageense (Prociba) e
Coordenadoria de Mulheres, o evento recebeu representan-
tes de Aceguá, Dom Pedrito, Candiota, Hulha Negra e Lavras
do Sul.

Entre as presentes, a presidente do Prociba, Márcia Pillon
Mainardi, a secretária do Trabalho e Assistência Social,
Adriana Lara, e a psicóloga e professora da UFPel, Miriam
Marrone. Foram discutidas a avaliação da implantação do
plano nacional de políticas para as mulheres e a participação
feminina no espaço do poder. Os resultados da conferência
serão levados até a conferência estadual, que deve aconte-
cer em junho, em Porto Alegre.

A responsável pela coordenadoria no município, Raquel
Fagundes Leal, recebeu o abaixo-assinado com as cinco mil
assinaturas, para a implantação de uma Delegacia da Mulher
em Bagé. Segundo Raquel, isto prova o comprometimento
do governo com a mulher.



BaJeenses são agraciadas na
Camara de Vereadores

Ontem, a Câmara de Vereadores, após a sessão ordinária se reuniu em
sessão solene para assinalar o Dia Internacional da Mulher.

A homenagem foi proposta pelo vereador do PSB e presidente do
Lcgislativo Ricardo Cougo. A jornalista e professora universitária Stela
Vasconcellos, integrante da equipe do Jornal MINUANO roi uma das horne-
nagcadas da noite, FRMlCISCOROORIGUES

éJ

I

Na ocaslêo, 16 mulheres bajeenses dos mais diversos segmentos da comu-
nidade, receberam os comprimentos pela data. São elas: Maria Rutc Dias Rodrigues
(AFCEEe - A sociação dos Funcionários da Companhia Estadual de Energia
Elétrica), Roberta Mércio Bandeira (RBS TV), Laura Maria Barbieri (Rádio Soei-
IIdlldc Difu50ra • A Voz de Bugé Ltda.), l lelotsa Helena Carvalho Pires (Rádio
Cultura). Blaino Silvelra (Rádio Clube), Andréa Gallo - representada por Joseane
Duartc (Rádio Delta FM), Iara Vidal Soares (Rádio Pop Rock), Ana Helenara
Pintos (coordenadora do programa Esporte c: Lazer da Cidade), Terezinha Patron
Cunha (chefe do cerimonial da Prefeitura Municipal de Bagé), Magda Emestina
Giorgis l.annes (Sindicato dos Contabilistas), Agostinha dos Santos Silva (Sindi
Saúde - Sindicato dos Emprcgadus om Estabclccunentos de Serviço de Saúde -
SEl.WF13), Ouelen Jacinto Fara (ShllJicato dos Trabalhadores 'lil Construção Ci.
vil), Alal$ Meneaes JIIJ'\tim (Acíba - Associilçâo Comercial c Industrial de Bagé),
EllII Martills (Sindicato dos Lojistas de Bagé - Sindilojas), lida Mar Marunez
AcOS11I (Proifamil Social Educaiivo ~ Meio Aberto ), Aura Stela Ccureno Pereira
(coordenadora. do Proclbe), Clconice Ubert (coordenadora do Conselho de Mulhe-
res), Vereadorll Carmem Lacerda Vllfl!lli (Câmara Municipal de Vereadores), Stela
Vasconcello. (Jornal MINUANO), Simone Ebert c Iracema Isquierdo (Jornal
Correio do Sul), Marlise Fico (Secretaria Municipal de Esporte e Turismo),
Jussara Carpes (Secretaria Municipal de Cultura), Aduana Kisata (Secretaria Mu-
nicipal da Fazenda), Estefanía Damboriarena (diretora do Departamento de Agua
e Esgoto de Ba~é), Adriana Lara (Secretaria Municipal de Ação Social), Márcia
Pillon Mainardi (Secretaria Municipal de Educação), Fernanda Duquia Araújo
(Fórum), Jane Morales Costa (atleta destaque), Maria Catarina Vaz Picanço (Sin-
dicato dos Bancários), Míriam Beatriz Veloso da Silva (Sindicato dos radialistas do
RS - Delegacia de Bagé), Calharina Berta Wayne (Cpers - Sindicato dos Professo-
res do RS), Lia Duarte Alves (Grupo Renascer da 3' idade), Mulheres do Grupo
Ecoarte - recebe o diploma Norma Vasconcellos, Flávia Pereira de Menezes
Cachapuz (Liga Feminina de Combate ao Câncer), Margarete Provenzano (Sinpro
-Sindicato dos Professores do Ensino Privado do RS), Clara Elaine Barreto, (
Sinprofem -Sindicato dos Professores Municipais), Marilei Correia (Simba -Sindi-
cato dos Municipários Bageense), Marlene Silva Ramos (Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais de Bagé), Beatriz Pinheiro (Conselho Bageense da Mulher Empresá-
ria), Rosa Alice Almeida de Salles ( Abatur -Associação Bageense de Turismo),
Cledinara Salazar (Sociedade de Medicina de Bagé), Dalva Batista (União Bagecnse
de Associações de Moradores), Emilinha Macedo Luz (Grupo Kilombo), Adriana
Gonçalves Robaina (Jornal Correio do Povo - Bagé), Neuza Guimarães Santos
(Lions Clube Bagé Dom Diogo), Alda Colares (Lions Clube Bagé Centro), Lurdes
Maria Pimentel dos Santos ( Lions Clube Bagé Solidariedade), Maria Alice Macha-
do Harm (Lions Santa Tecla), Dirce Helena Ragagnin Zago e Reginara Conde
Machado Bidone (OAB), Carnila Garay Vallin (Rádio Comunitária Atalaia), Regi-
na Quadros (coordenadora do Parque do Gaúcho), Nádia Messerlian La- Bella
(coordenadora do Programa Fome Zero), Adriane Luiz Alves (Núcleo dos Arquite-
tos e Engenheiros de Bagé), Ana Lúeia Alves Soares (supervisora do programa
Segundo tempo), Maria Regina Ojeda Martins (Cartório da Mulher), Celi dos
Santos (Grupo de Apoio à Santa Casa), Rosa Maria Eifler Meirelles da Cunha
(Associação dos Funcionários da Câmara de Vereadores), Santa Geneci Scoto
(coordenadora dos Clubes de Mães), Leda Monte (Clube de Mães União Faz a
Força), Maria Helena da Silva Macedo (Clube das Mães Colméia), Eloi da Silveira
Daniel (Clube de Mães Dea Salles), Maria Alice P. dos Santos (Clube de Mães
Inovar - Dom Pedrito), Elizabete Pereira Jardim (Clube de Mães Mãe Ceci),
Roceny Pacheco de Souza (Clube de Mães 'Mãe Recy), Alverinda Alves Machado
(Clube de Mães Mamãe Margarida), Odete Nobre Lacerda Lence (Clube de Mães
Mãos Amigas), Maria Madalena Araújo (Clube de Mães Maria Conceição), Aldamar
Morales Pereira (Clube de Mães Mulheres Virtuosas), Sulma Soares Magalhães
(Clube de Mães Nossa Senhora do Brasil), Dalva dos Santos Pereira (Clube de Mães
O Futuro, Somos Nós - Hulha Negra), lia Furichon (Clube de Mães Renascer -
Olhos d'Allua), Elaine Colares Antunes (Clube de Mães Sagrada Família), Ivonina
Silva de Lima (Clube de Mães Um Novo Amanhecer), Inês Garcia Soares (Unidas
Venceremos),





artístico da professora Sandra Valério Granato, as mulheres pisam
o seu chão com muita certeza, seriedade e serenidade.

Vivemos outros tempos, ainda bem! Um tempo de novos horizon-
tes, com as pessoas dando oportunidade ao otimismo no municipio
e na região. Há quem veja possibilidade onde antes parecia haver
desesperança. E a mulher cumpre um grande papel nesse novo
mundo. Um mundo bonito por determinação, alma e ardor.

Eis as VITORIOSAS, cheias de vida e trabalho, muito trabalho!

AnaElenara veio paraBagéestudar Educação Física na Uni versidadeda Região da Campanha, em 1999. Natural deSantana do Li vramento,
com sua habilitação profissional para o magistério resolveu ser professora em Bagé, enquanto continuava seu curso na URCAMP.

Em 2001 recebeu convite de Nádia La- Bella para integrar a Secretaria de Cultura do Município, aceitou e começou o trabalho até que, em
seguida, surgiu um outro convite, dentro da própria Prefeitura, desta vez para auxiliar na elaboração da proposta técnico-pedagógica do
Programa Esporte e Lazer da Cidade. Gostou da possibilidade de integrar a equipe e a proposta não só foi aprovada como Bagé ficou entre
os dez municípios pilotos para a execução do programa.

Em 2004 começouna prática o Esporte e Lazer da Cidade, parceriadaPrefeitu ra com o GovemoFederal, através do Ministério dofisporte
eSETUR.

Neste mês de março passado, completou três anos que Ana Elenara da Silva Pintos está à frente do programa que tem dez núcleos nos
mais diferentes pontos da cidade, onde desde a criança até o idoso, incluindo portadores de necessidades especiais, têm a oportunidade de
exercer atividades esportivas, culturais e de lazer.

São quatro mil beneficiados no Esporte e Lazer e Elenara vê o bem que faz para as pessoas, vê a formação de líderes na família, no bairro
e na sua própria vida. "Eles participam na elaboração do cronograma de tarefas e na execução, realizam viagens de turismo, visi tamos juntos
várias cidades e fizemos eventos, além de uma série de promoções idealizadas", explica com orgulho a coordenadora do programa.

Apenas em um dos dez núcleos, odo ginásio coberto "Mosquito" no bairro Morgad o Rosa, são 458 participantes, o maior número. Otrabalho
todo é realizado com o auxílio de 110 funcionários, professores e estudantes de Educação Física, Educação Artística e Letras.

"É gratificante, noto que eles são mais alegres hoje que no período em que o programa começou ou não existia; há mais participação e descontração nas atividades", conta Ana Elenara, que
tem em sua memória com entusiasmo uma espécie de lema do programa: O lazer vai tomar conta da cidade e a cidade tomar conta do Jazer.

Esta VITORIOSA é uma pessoa apegadaà família, que gosta de dividir sua vida com os pais. Casada com o também professor de Educ ação Física e árbitro da Federação Gaúcha, Giovani Luis
da Silva, AnaElenara éuma mulher aguerrida ... e vitoriosa.

ANA ELENARA DA SILVA PINTOS

o Partido Democrático Trabalhista, pelo seu Diretório Municipal de Candiota, vem



Bagé, SÁBADO, 19 e DOMINGO, 20 de maio de 2007

Minuano Cidade
Abuso e exploraçãoCsêxua~in n II }teilnem)

cerca de mil pessoas em caminhada
FRANCISCO RODAIGUES..------~~~--------~~--~

Organizada pela Secre-
taria Municipal do Trabalho e
Assistência Social, e coorde-
nação do Núcleo de Referên-
cia da Criança e do Adoles-
cente, aconteceu, ontem, na
avenida Sete de Setembro, a
caminhada de combate ao
abuso e à exploração sexual
infantil, com a participação de
aproximadamente mil pessoas.
A manifestação encontrou ou-
tra, na mesma avenida. O Sin-
profem também estava na Sete
reivindicando melhorias sala-
riais. Professores e funcioná-
rias aplaudiram a passada do
protesto contra olbuso infan-
til. .



Bagé, SÁBADO, 19 e DOMINGO, 20 de maio de 2007

Minuano Cidade

Ministério classific'a
Esporte e Lazer local com um
dos melhores projetos do país

gado Rosa, do Bagé Padel Center e do
Ginásio de Esporte e Lazer da Cida-
de, - financiado pelo Ministério do
Esporte em 2004. Durante as visitas,
o público contemplado apresentou as
atividadesdesenvolvidassemanalmen-
te nas unidades: capoeira, ginástica,
dança, hip hop, vôlei, ginástica olím-
pica, artesanato, entre outros.

Durante a semana de visitas,
Rejane também prestigiou a forma-
tura de agentes do Esporte e Lazer
da Cidade, onde foram abordados o
planejamento participativo, a ava-
liação, conceitos e concepções, e re-
alizadas oficinas de vivências prá-
ticas do programa. No evento, rea-
lizado no Círculo Militar, os
gestores relataram experiências e
avaliaram os resultados das ativi-
dades realizadas ano passado, Os
consultores Gilmar Todin e Maria
Leonor Ramos também participa-
ram do encontro.

Para a secretária, o progra-
ma Esporte e Lazer da Cidade de-
senvolvido em Bagé é um exemplo
que deve ser seguido pelos demais
convênios do país. Segundo ela, o
programa atua de forma diferenci-
ada, porque se faz presente em to-
dos os patamares da comunidade,
"A prefeitura já contabiliza os ím-
pactos sociais do programa. "Eu
participei da apresentação dos nú-
cleos, onde pude perceber a
integração das famílias beneficia-
das", relata Rejane.

Para o Ministério do Esporte,
Bagé temuma das melhoresexecuções
do programa Esporte e Lazer da Ci-
dade do país. De acordo com a secre-
tária nacional de Desenvolvimento do
Esporte e Lazer, Rejane Penna, essa
gestão conta com operacionalização
marcada pelo bom desempenho pro-
fissional, alcançando resultados mui-
to satisfatórios.

Acompanhada da diretora de
Política Sociais, Andréa Ewerton, a
secretária visitou, durante uma sema-
na, os 10 núcleos de atendimento do
programa em Bagé e, dentre uma pon-
tuação máxima de 100,deu nota 96,5
ao trabalho desenvolvido pela parcei-
ra gestora.

A ação marcou o encerramento
do convênio do ano de 2006 e o início
da renovação de 2007. O programa
Esporte e Lazer da Cidade desenvol-
ve atividades esportivas, culturais e
de lazer com cerca de 23 mil benefici-
ados em todas as atividades, incluin-
do aquelas de envolvimento comuni-
tário nos mais diversos eventos reali-
zados. Os contemplados são crian-
ças, adolescentes, adultos,. idosos e
portadores de deficiências.

A parceria com a prefeitura é
tida como especial porque foi uma
das três primeiras a desenvolver o
projeto piloto no Brasil. Entre os
núcleos visitados pela equipe técnica
do Ministério do Esporte estão os do
Corpo de Bombeiros, do Grêmio Es-
portivo de Bagé, do Ginásio do Mor-
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Minuano Cidade

Caminhada
infantil reuniu

contra exploração sexual
diversas entidades

Com o atraso previsível e em plena tarde fria, a mani-
festação do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Explora-
ção Sexual Infante-juvenil, traduzi da em uma ruidosa passe-
ata, atingiu seus objetivos plenamente. A afirmação parte da
secretária municipal de Trabalho e Assistência Social, Adriana

CONTRA O ABUSO: lideranças ejovens
foram às ruas salientar a data

Lara, cuja secretaria foi a principal promotora do evento.
De acordo com Adriana, o envolvimento de várias

entidades em tomo de um problema tão sério, deu a visibili-
dade necessária para o tema. "Não podemos calar, não pode-
mos esquecer, devemos combater o problema", essas foram
as palavras de ordem dos quase mil manifestantes. A mani-
festação, de nível nacional, envolveu 15 entidades na cami-
nhada, o Núcleo de Referência da Criança e do Adolescente
(Nureca); Programa Primeira Infância Melhor (Pim), Casa
do Guri, Casa da Menina, Casa de Passagem Porta Aberta,
Programa Sócio-educativo em meio Aberto (Prosema), Pro-
grama de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Agente Jovem,
Pelotão Esperança, programa Esporte e Lazer da Cidade
(Pele), programa Segundo Tempo, Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica), Conselho
Tutelar e Juizado da Criança e do Adolescente.

Em tempos de democracia, a passeata pelo fim do
abuso contra as crianças misturou-se à manifestação dos
professores por aumento salarial. Os professores, que lidam
diretamente com crianças, aplaudiram a passagem dos mani-
festantes.
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Bagé é uma das melhores cidades parceiras
do Ministério do Esporte

Bagé é considerada uma das me-
lhores execuções do programa Es-
Porte e Lazer da Cidade do País, para
o Ministério dos Esportes. De acor-
do com a secretária Nacional de De-
senvolvimento do Esporte e Lazer,
Rejane Penna, o bom desempenho
profISSional, alcançando resultados
muito satisfatórios é um dos fatores
relevantes para que o município al-
cançasse essa situação.

Acompanhada da diretora de Po-
lítica Sociais, Andréa Ewerton, a Se-
cretária visitou durante uma semana
os 10 núcleos de atendimento do

programa em Bagé e, dentre uma pon-
tuação máxima de 100, deu nota 96,5
ao trabalho desenvolvido pela par-
ceira-gestora.

A ação marcou o encerramento do
convênio do ano de 2006 e o início da
renovação de 2007. O Programa Es-
porte e Lazer da Cidade desenvolve
atividades esportivas, culturais e de
lazer com cerca de 23 mil beneficiados
em todas as atividades, incluindo
aquelas de envolvimento comunitá-
rio nos mais diversos eventos realiza-
dos. Os contemplados são crianças,
adolescentes, adultos, idosos e por-

tadores de deficiências (PPD's).
A parceria com a Prefeitura é tida

como especial porque foi uma das três
primeiras a desenvolver o projeto pi-
loto no Brasil. Entre os núcleos visi-
tados pela equipe técnica do Ministé-
rio estão os núcleos do Corpo de
Bombeiros, do Grêmio Esportivo de
Bagé, do Ginásio de Morgado, do
Bagé Padel Center e do Ginásio de
Esporte e Lazer da Cidade, sendo este
último, financiado pelo Ministério do
Esporte em 2004. Durante as visitas,
as comunidades apresentaram as
atividades desenvolvidas semanal-

mente nas unidades como capoeira,
ginástica, dança, hip-hop, vôlei, gi-
nástica olímpica, artesanato, entre ou-
tros.

Durante a semana de visitas, Reja-
ne Penna também prestigiou a forma-
tura de agentes de Esporte e Lazer da
Cidade, onde' foram abordados o pla-
nejamento participativo, a avaliação,
conceitos e concepções, e realizadas
oficinas de vivências práticas do pro-
grama. No evento, realizado no Círcu-
lo Militar, os gestores trocaram expe-
riências e avaliaram os resultados das
atividades realizadas ano passado.

Os consultores Gilmar Todin e Maria
Leonor Ramos também participaram
do encontro.

Para a secretária Rejane Penna, o
Programa Esporte e Lazer da Cidade
desenvolvido em Bagé é um exemplo
que deve ser seguido pelos demais
convênios do país. Segundo ela, o
programa atua de forma diferenciada,
porque se faz presente em todos os
patamares da comunidade. "A Prefei-
turajá contabiliza os impactos sociais
do programa. Eu participei da apre-
sentação dos núcleos, onde pude
perceber a integração das famílias
beneficiadas", relata Rejane.
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Não ao abuso e à exploração

DIA 'NACIONAL DE COMBATE
AO ABUSO E

. (ig"':IG.e

EXPLORAÇÃO SEXUAL t~\ta~
GQVERNtlM ACAO

INFANTO JUVENIL

Shln.liMlCS

Foram quase mil, a maioria crianças e adolescentes, descendo a Sete de
Setembro ontem à tarde para dizer "Não" ao abuso e à exploração sexual
infante-juvenil, Eles representaram duas dezenas de entidades e progra-
mas, como Agente Jovem, Pelotão Esperança, 2° Tempo, Casa do Guri,
Casa da Menina, Esporte e Lazer, Orfanato São Benedito, APAE e Caminho
daLuz.

Ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual
Infanto-Juveni I.

Mantjestaçào reuniu cerca de nti! purticipuntcs



anos Bagé, 19 e 20 de maio de 2007, sábado, domingo

Delta FM comemora
24 anos com festa

neste domingo

Equipe de comunidadores da emissora estará animando o evento

Será neste domingo a tarde, a festa dos 24 anos da Delta FM, na Praça
de Desportos. Inicialmente marcada para o domingo passado, acabou
sendo transferida devido ao mau tempo.

A festa terá shows musicais, mateada, brindes, recreação infantil e
muitas outras atrações, realizadas em parceria com a Setur e Projeto Esporte
e Lazer.

----- -- ------



Pauto Ferrej,a

Festa de aniversário da

a Praça de Desportos
Delta FM movimentou

Dlvulgaçio/Della FM

Com diversas atrações, durante a tarde do último
domingo, a festa dos 24 anos da Rádio Delta FM
conseguiu levar um grande público para a Praça de
Desportos.

A emissora, que caracteriza-se por uma progra-
mação popular, levou sua equipe de comunicado-
res para animar a festa, que teve também apresen-
tações musicais dos grupos Recanto, Atração Fatal
e Som da Cor.

Além disso, foi realizada uma mateada, e para as
crianças, recreação.

O evento foi realizado em parceria com o projeto
Esporte e Lazer da SETUR.



3agé, QUARTA-FEIRA, 30 de maio de 2007

Minuano Cidade

Dia do Desafio mobiliza a
comunidade

o evento de hoje, segundo os
organizadores, pretende superar a
marca do ano passado, em que mais
de 80% dos municípios do Rio Gran-
de do Sul estiveram envolvidos nas
atividades propostas. O Dia do De-
safio tem a parceria do Programa do
Cidadão Bajeense (Prociba), secreta-
rias municipais de Educação, Traba-
lho eAssistência Social, Saúde e Meio
Ambiente, Transporte e Circulação,
Desenvolvimento Econômico, Cultu-
ra, Esporte e Turismo, programa Es-
porte e Lazer da cidade, Quartel Ge-
neral da 3" Brigada de Cavalaria Me-
canizada, Movimento da Mulher Ga-
úcha (MMG), Senac, Academia Ati-
va, Academia Força e Saúde, Grupo
Som da Cor e curso de Educação Físi-
ca da Urcamp, além do grupo Matu-
ridade Ativa do Sesc. Mateada com
água quente e erva-mate, rapei e esca-
ladas acontecerão dentro da progra-
mação prevista. Serviços como veri-
ficação de pressão arterial, aplicação
de vacinas e corte de cabelo serão ofe-
recidos pela Casa de Cursos.

O município de Queimados,
no estado do Rio de Janeiro, é o opo-
nente de Bagé e as atividades da dis-
puta começarão às 8h com previsão
de encerramento às 20h30min.

Sílvio Barbosa, coordenador
de Esportes do Sesc, explicou que a
Urcamp disponibilizarã os monitores
acadêmicos do curso de Educação
Física para a coordenação das ativi-
dades fisicas. Demonstrações de for-
ça serão as atrações de Jane Morales,
a bajeense campeã mundial de levan-
tamento de peso e a Academia Força
& Saúde realiza o seu "Desafio de
Força". O grupo "Ecotrakking' es-
tará presente com suas cordas e ma-
nobras. Nas demonstrações de rapeI.
Barbosa salienta que, durante o even-
to, o Sesc fará recolhimento de tênis
(usados, mas em bom estado) para
doações a atletas carentes, principal-
mente crianças.

A meta, hoje, é de que 386
municípios gaúchos participem do
Dia do Desafio divulgação dos re-

INTEGRAÇÃO: rendeu bons resultados no ano
passado

casa ou no trabalho podem contatar
com o Sesc pelos telefones 3242-
7600 ou 3242-8200, toda e qualquer
atividade coletiva conta pontos.

sultados será conhecida 12h após o
encerramento oficial das atividades,
aqueles que quiserem comunicar a
realização de alguma atividade em

Programação
ManhA

9h às 12Jl..;.Brinquedos Sesc e progarama Esporte e Lazer,.
disposição da comunidade,

Tarde
13h - Hip hop, dança infantil do programa Esporte e Lazer
14h - Caminhada em volta da praça! alongamento e dança;
Participação do Clube da Maturidade do Sesc, Movimento da
Mulher Gaúcha e programa Esporte e Lazer: núcleos (Corpo de
Bombeiros; 3° BLog; Grêmio Esportivo Bagé)
15h às 17h - Baile do Desafio com Duda e Magrão
17h às 19h - Som da Cor
19h - Prova de tracionamento de veículo sentado - Academia
Ativa
20h - Grupo de pagode programa Esporte e Lazer
20h30min - Grupo de hip hop The Manifest



Bagé, QUARTA-FEIRA, 30 de maio de 2007

Minuano Cidade

Livro do Ministério do Esporte relata
atividades do Esporte e Lazer da Cidade

Lançado na última quarta-
feira, pelo Ministério do Esporte, o
livro "Brincar, Jogar, Viver", apre-
senta entre seus 54 textos inéditos
de experiências, eventos realizados
pelo Esporte e Lazer da Cidade
(Pele), em Bagé. Idealizado após o
seminário nacional, efetivado no
ano passado, a obra cita o Festival
de Pandorgas, Internúcleos, Pré-
Carnaval, Mostra e Duelo de Hip

Hop, Festival de Pagode, Piquete
do Pele e Festa da Criança. A coor-
denadora do Pele do município,
Ana Elenara Pintos, destaca que
todos os eventos envolveram a co-
munidade, resgatando a cultura e
o entretenimento, sempre visando
o lazer. "Minha participação nesta
obra, foi relatar eventos que deram
certo na cidade, ou seja, que acon-
teceram mais de uma vez" explicou.

o título de apresentação das expe-
riências do programa de Bagé se
chama Micro e Macro eventos. Já
o secretário municipal de Esporte,
Silvio Machado, ressalta que os
projetos da Secretaria estão em an-
damento, e o sucesso do Pele de-
monstra isso. "Agora, já trabalha-
mos pensando em outros eventos
que possam vir a integrar o pro-
grama em Bagé" finalizou.
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Hoje é Dia do Desafio
Realizado anualmente pelo SESC na última quarta-

feira do mês de maio, o Dia do Desafio 2007 será reali-
zado hoje da O h às 20h30min, em todo o Rio Grande do
Sul. Neste ano, Bagé compete com Queimados, muni-
cípio do Rio de Janeiro.

A data tem como objetivo estimular a prática de
atividades físicas e de ações sociais. O Dia do Desafio
é um evento internacional chancelado pela UNESCO,
realizado anualmente no mês de maio. As atividades
são coordenadas pelo Sesc com apoio das prefeituras
municipais. A primeira edição no Brasil aconteceu em
1995, com a participação de 35 cidades. Dois anos
depois o Rio Grande do Sul aderiu ao Dia do Desafio
e é atualmente o segundo estado brasileiro com maior
número de inscritos, ficando atrás somente de São
Paulo.

Desafio do Rodarte

O programa Rodarte, uma parceria da Prefeitura de
Bagé com o Ministério da Educação, divulgou suas
atividades para esta data. De acordo com a supervisara
Lidiane Pimentel, durante todo o dia, a equipe do
programa vai estar concentrada na Praça Santos Du-
mont desenvolvendo atividades como: roda de capo-
eira, hora do conto, pinturas artísticas, aula de violão
e jogos lúdicos. "Ainda, a partir das 15h30min, estare-
mos na Casa da Menina, trabalhando com uma oficina
de pintura em tela com as garotas que lá residem"
informou.

Servidores também participam
Os servidores estão sendo convidados a doar. um

par de tênis ou outro calçado, de preferência infantil,
para a Campanha do Agasalho - Calor para todos.
Haverá, ainda, um posto de arrecadação na Praça
Silveira Martins.

Programação geral para Bagé
-MANlÚ

- 8 às 12 h: Sessões de exercícios com monitores do
curso de Educação Física pelo comércio da cidade;

- 9 às 12 h: Brinquedos do Sesc e programa Esporte
e Lazer, à disposição da comunidade.

- TARDE
- 13 h: Hip hop, dança infantil do programa Esporte

eLazer;
- 14 h: Caminhada em volta da praça com alonga-

mento e dança. Participação do Clube da Maturidade
do Sesc,

Movimento da Mulher Gaúcha e programa Esporte
e Lazer, com os núcleos do Corpo de Bombeiros; '3°
BLog e Grêmio Esportivo Bagé:

- 15 às 17 h: Baile do Desafio com Du a e Magrão;
- 17 às 19 h: Baile com o Grupo Som da Cor;
- 19 h: Prova de tracionamento de veículo sentado;
- 20 h: Grupo de pagode programa Esporte e Lazer;
- 20h30min: Grupo de hip hop The Manifest

Aceguá tenta vencer mais um desafio
Pelo quinto ano consecutivo, Aceguá vai partici-

par do Dia do Desafio. Desta vez, concorre com a
cidade gaúcha de Vale Real. Segundo números do
Sesc, a cidade concorrente tem 4.340 habitantes e,
Aceguá, oficialmente, possui uma população de
3.859 pessoas. A meta é movimentar o maior número
possível de pessoas em atividades esportivas, de
lazer, e de responsabilidade social, durante, no míni-
mo, 15 minutos, entre zero hora e 21 h desta quarta-
feira, dia 30 de maio.

Em Aceguá, o Dia do Desafio é coordenado pela
Secretaria de Educação, com a colaboração de várias
entidades e instituições públicas, comércio, indús-
tria, setor agropecuário, e tradicionalistas. Entre as
atividades já programas estão plantio de árvores
frutíferas, caminhada, e jogo de futebol.

Nesta quarta-feira, o Gabinete da Primeira-dama
em convênio com a Secretaria de Educação e o
Conselho Tutelar, também estará lançando oficial-
mente, a Campanha do Agasalho 2007. As doações
podem ser feitas no posto central de arrecadação,
que vai ser montado na Praça Kaco Blanco.



Bagé, 01 de Junho de 2007, sexta -feira

Semana Municipal do Meio Ambiente começa
na próxima s~gunda

Na próxima segunda-feira, a Prefeitura de Bagé dá início às atividades alusivas a Semana do Meio
Ambiente. Na programação, haverá diversas atividades para promover uma sensibilização para as ques-
tões ambientais.

De acordo com o biólogo da Coordenadoria de Meio Ambiente, Zeno Freitag, a idéia é integrar a população
nos eventos com o objetivo de conscientizar. "São vários eventos e a expectativa é de que a comunidade
participe nas ações", afirmou Freitag. O evento é promovido em conjunto pelas secretarias municipais de Saúde
e Meio Ambiente, Atividades Urbanas, de Educação, do Trabalho e Assistência Social e de Esporte e Lazer,
em parceria com o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Departamento de Água e Esgotos.



Programação da Semana do Meio Ambiente
• Dia 4 - Se unda-feira

- 9 h: lançamento da Campanha "Mantenha a Cidade Limpa". com panfletagem e colocação de lixei-
ras nas paradas de ônibus da zona central

Promoção: Secretaria Municipal de Atividades Urbanas
- 9 h às 12 h: panfletagem de materiais - Núcleo do Esporte e Lazer Narciso Suiie
-14 h às 17 h: panfletagem de materiais - Núcleo do Esporte e Lazer Recreativo

Ciclo de palestras
Tema: Desenvolvimento Sustentável

Palestrante: Marcos Borba - Pesquisador da Embrapa/Pecuária Sul
Local: auditório da OAB/Bagé - Caetano Gonçalves, 1011

Promoção: Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente

• Di - r -f ir
- 9 h: arborização da avoTupy Silveira. a partir do Bella Itália

Promoção: Secretaria Desenvolvimento Rural, Comissão Municipal de Arborização Urbana, UERGSe
Secretaria Estadual de Meio Ambiente

- 9 h: abertura do Projeto "Preservar é preciso"
Palestra: Zeno Freitag - Coordenadoria de Meio Ambiente

______._. Tema: Resfdu.~~~~:-;;::;;;:::;"""-_-"",,,"'.~-""'-"
Palestra: Geslaine Dutra -SMAU

Tema: caminho do lixo
Local: Núcleo do Esporte e Lazer Narciso Suiie

-10 h: caminhada Ecológica
Trajeto: ginásio Narciso Suiie. rua Cândido Dias de Borba. Paulo Tuiuti Camargo e Alfredo Bums. re-

tomando ao ponto de partida.
-14 h: abertura do Projeto "Preservar é preciso"

Conversa com a Comunidade: Zeno Freitag - Coordenadoria do Meio Ambiente e Geslaine Dutra,
SMAU. sobre o Meio Ambiente.
Local: Praça Igreja São Martim

- 10 h: implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos na Prefeitura, na sede da S
-14 h: apresentação do Grupo Prevenir

Grupo de Teatro - Programa Segundo Tempo
Local: ginásio de Esportes NarcisoSuiie

- 15h30min: oficina de Reciclagem - Ana Maria Gonsales
- Oficina de Reaproveitamento de Alimentos - nutricionista Rosane Oliveira

Local: gináslo de Esportes do Narciso Suiie
-19 h: entrega da premiação do 2° Concurso Fotográfico Águas do Cotidiano

Local: auditório da OAB/Bagé - Cáetano Gonçalves, 1011
Promoção: Departamento de Água e Esgotos de Bagé

Ciclo de Palestras
Tema: Resíduos sólidos urbanos e seu im~o sobre o meio ambiente e a saúde pública

Palestrante:.[)(~ Lúcia Kem - Pf9f~ra universitária
1:'~'.'~~E~f.'~~M local: aUditório (Ia OAB/Bagé - caetalloG~IVés.l011

m~: ConselhO Munjpipal (lê ~nY.QJyí!1len ôo-Meio Ambiente
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Próximo final de semana
tem Arraial da Alegria

A partir das 14 horas de domingo; no Largo do Centro Administrativo,
estará acontecendo a maior e mais tradicional festa junina da região.
lntitulada 'Arraial da Alegria', o evento é realizado pela RBS TV Bagé e
Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esporte - Programa
Esporte e Lazer da Cidade, com apoio da SMED (Secretaria Municipal de
Educação), SMAU (Secretaria Municipal de Atividades Urbanas) e
Secretaria do Desenvolvimento e patrocínio do Supermercados Nicolini,
entre outros.

O mascote do Nicolini, o Frango Gostosão, estará animando e fazendo
a alegria da criançada. Segundo os produtores serão mobilizadas as
escolas municipais, os núcleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade e
programa Segundo Tempo. Todos caracterizados à caipira, terão a opor-
tunidade de vender comidas típicas juninas nas tendas montadas ao longo
do Largo. Oficineiros do Programa Esporte e Lazer da Cidade trabalham nos
preparativos da decoração que transformará o Largo do Centro Adminis-
trativo num verdadeiro arraial caipira. As famílias que no domingo presti-
giarem o evento poderão aproveitar a programação, que além da gastro-
nomia típica, terá ainda um parque inflável montado com muitos brinque-
dos para a criançada, orientadas por monitores do Esporte e Lazer.]

No palco estarão acontecendo shows com muitas atrações musicais.
Haverá mateada com erva-mate e água quente distribuídas gratuitamente,
brincadeiras, danças típicas, encenação de um casamento caipira e muito
mais.

Organização
A organização do evento definiu ontem em reuniao na Secretaria

Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), alguns aspectos na organização do
evento. O encontro contou com a participação de representantes das
secretarias municipais, promotores e diretores ou supervisores das esco-
las participantes.

Até o momento, foram definidas as instalações de 17 barracas para a
exposição das escolas Kalil A Kalil, João Severiano, Padre Germano,

icanor Pena, Darcy Azambuja, Roberto Burns, Fued Kalil e Mascarenhas
de Moraes, além dos dez núcleos do programa Esporte e Lazer da Cidade.
Foram também definidos os preços dos produtos que estarão à venda,
apresentações das escolas e dos shows dos grupos Som da Cor e Atração
Fatal.



Bagé, TERÇA-FEIRA, 19 de junho de 2007

Minuano Cidade

Arraial da Alegria
A organização do 3° Arraial da Alegria definiu ontem, em reunião na

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), alguns aspectos na organi-
zação do evento. ° encontro contou com a participação de representantes
das secretarias municipais, promotores e diretores ou supervisores das esco-
las participantes. ~

Até o momento, foram definidas as instalações de 17 barracas, para a
exposição das escolas Kalil A. Kalil, João Severiano, Padre Germano, Nicanor
Pena, Darcy Azambuja, Roberto Burns, Fued Kalil e Mascarenhas de Moraes,
além dos dez núcleos do programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC).

De acordo com a coordenadora do PELC, foram definidos os preços
dos produtos que estarão à venda, apresentações das escolas e dos shows
dos grupos Som da Cor e Atração Fatal. °evento acontece no domingo (24),
a partir das 14h, no Largo do Centro Administrativo.

A promoção do festival é da Prefeitura de Bagé, sob a coordenação da
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, através do Programa Esporte e
Lazer da Cidade, RBS / TV Bagé e Jornal MINUANO, com o apoio das
secretarias municipais de Educação, de Atividades Urbanas, de Desenvolvi-
mento Econômico e de Cultura.

A partir de hoje, os núcleos do Pele estarão começando os ensaios de
preparação para o 3° Arraial da Alegria. Confira o cronograma de ensaios.

19/06
19/06
20/06
21/06
22/06
22/06
24/06

10h30
14h
14h
14h
09h30
14h
10h

Bagé P. Center Dança Mod. 'Capelinha de Melão'
Grêmio E. Bagé Dança Mod. "Maria Chiquinha"
Clube Zíngaros Casamento Caipira
Ginásio Mosquito Casamento Caipira
Militão Quadrilha
Bagé P. Center Equipe de Coração
Largo do Centro Adm. Montagem das Tendas do Arraial

Data Horário Local Ensaio
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Terceira
edlçlo do
Arraial da

Alegria leva
mais de cinco
mil pessoas à

praça do
Centro

Administrativo



CONVITE

o Prefeito Municipal de Bagé, Luiz Fernando Mainardi,\e o Secretárlo Municipàl de
Esporte e Lazer, Silvio Machado, têm a honra de convidar VossaSenhoria para o "ARRAIAL
DA ALEGRIA", evento promovido por esta Secretaria Municipal, através do Programa
Esporte eLazer da Cidade, em Parceria com a RBS-TV Bagé.

Local: Largo do Centro Administrativo
Dia:24/06/200
Hora: 14hs
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o Prefeito Municipal de Bagé, Luiz Fernando Mainard], e o ~ecr.etário Municipàl de
Esporte e Lazer, Silvio Machado, têm a honra de convidar: VossaSenhoria para o "ARRAIAL
DA ALEGRIA", evento promovido por esta Secretaria Municipal, através do Programa
Esporte eLazer da Cidade, em Parceria com a RBS-TV Bagé.
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Local: Largo do Centro Administrativo
-a: 24/06/200

Hora:14hs DA CIDADE
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"2a Mostra Esportiva Cultural"
14 de Julho de 2007

Complexo São Pedro

APRESENTAÇÃO
Implantado e gerenciado pela Secretaria

Nacional de Desenvolvimento do Esporte e Lazer -
Ministério do Esporte, em parceria com a Prefeitura
Municipal de Bagé - Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer, o Programa Esporte e Lazer da Cidade visa
suprir a carência de políticas públicas e sociais que
atendam as crescentes demandas da população por
esporte recreativo e lazer. Em Bagé, aproximadamente
4.000 pessoas são beneficiadas diariamente com
atividades esportivas, culturais e de lazer. Crianças,
jovens, adultos e PPNEs, fazem parte dos 10 núcleos
do Programa, transformados em grandes centros de
convívio.

Na Semana de Bagé, o Programa Esporte e
Lazer da Cidade pretende mostrar um pouco mais a
cerca do funcionamento deste grandioso programa,
bem como envolver a comunidade Bageense em
diversas atividades esportivas e culturais, prometendo
muita diversão e alegria.

PROGRAMAÇÃO

14/07/2007

14Hs - Abertura da Mostra Esportiva Cultural

1.1 Apresentação da Oficina de Teatro e Hora
doConto - Tema: "Não desista de seus sonhos"
Núcleo Corpo de Bombeiros.
Participantes: Deficientes Visuais

1.2 Apresentação da Oficina de Hip Hop
Núcleo São Pedro
Coreografia: "Nós do Gueto"

1.3 Apresentação de Dança Moderna Infantil
Núcleo Militão

1.4 Apresentação da Oficina de Hip Hop
Núcleo Morgado Rosa

1.5 Apresentação da Oficina de Flauta e Pífero
Núcleo Narciso Sufíe

1.6 Apresentação da Oficina de Dança
Núcleo Grêmio Esportivo Bagé

1.7 Apresentação da Oficina de Violão
Núcleo Narciso Sufíe
Grupo: Mirim

1.8 Apresentação do Grupo The Manifest Dança de
rua de Bagé.
Coreografia: Samba Street

1.9 Apresentação Artística
Núcleo 3° Blog
Grupo: Deficientes Físicos

1.10 Apresentação da Oficina de Hip Hop
Núcleo Bagé Padel Center

1.11 Apresentação de Dança Moderna
Participação Franciele (Amiga do Projeto)
Núcleo 3° Blog

1.12 Apresentação de Dança Estilo Livre
Núcleo Narciso Sufie

1.13 Apresentação de Ginástica Olímpica
Núcleo 3° Blog

1.14 Apresentação do Grupo de Pagode Adulto
Núcleo Narciso Suííe

1.15 Apresentação de Dança Moderna
Núcleo Recreativo

l.16 Apresentação de Jazz
Núcleo São Pedro

MOSTRAS

-Oficina de Bijuteria
Núcleos 3° Blog e Corpo de Bombeiros

- Oficina de Biscuit
Público: Deficientes Visuais
Núcleo Corpo de Bombeiros

- Oficina de Caixas Decoradas
Núcleo Grêmio Esportivo Bagé e Militão

- Oficina de Pintura em Tecido
Núcleo Bagé Paddle Center

Realização Ministério
do Esporte
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"2a Mostra Esportiva Cultural"
14 de Julho de 2007

Complexo São Pedro

APRESENTAÇÃO
Implantado e gerenciado pela Secretaria

Nacional de Desenvolvimento do Esporte e Lazer -
Ministério do Esporte, em parceria com a Prefeitura
Municipal de Bagé - Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer, o Programa Esporte e Lazer da Cidade visa
suprir a carência de políticas públicas e sociais que
atendam as crescentes demandas da população por
esporte recreativo e lazer. Em Bagé, aproximadamente
4.000 pessoas são beneficiadas diariamente com
atividades esportivas, culturais e de lazer. Crianças,
jovens, adultos e PPNEs, fazem parte dos 10 núcleos
do Programa, transformados em grandes centros de
convívio.

Na Semana de Bagé, o Programa Esporte e
Lazer da Cidade pretende mostrar um pouco mais a
cerca do funcionamento deste grandioso programa,
bem como envolver a comunidade Bageense em
diversas atividades esportivas e culturais, prometendo
muita diversão e alegria.

PROGRAMAÇÃO

14/07/2007

14Hs - Abertura da Mostra Esportiva Cultural

1.1 Apresentação da Oficina de Teatro e Hora
doConto - Tema: "Não desista de seus sonhos"
Núcleo Corpo de Bombeiros.
Participantes: Deficientes Visuais

1.2 Apresentação da Oficina de Hip Hop
Núcleo São Pedro
Coreografia: "Nós do Gueto"

1.3 Apresentação de Dança Moderna Infantil
Núcleo Militão

1.4 Apresentação da Oficina de Hip Hop
Núcleo Morgado Rosa

1.5 Apresentação da Oficina de Flauta e Pífero
Núcleo Narciso Sufíe

1.6 Apresentação da Oficina de Dança
Núcleo Grêmio Esportivo Bagé

1.7 Apresentação da Oficina de Violão
Núcleo Narciso Sufíe
Grupo: Mirim

1.8 Apresentação do Grupo The Manifest Dança de
rua de Bagé.
Coreografia: Samba Street

1.9 Apresentação Artística
Núcleo 3° Blog
Grupo: Deficientes Físicos

1.10 Apresentação da Oficina de Hip Hop
Núcleo Bagé Padel Center

1.11 Apresentação de Dança Moderna
Participação Franciele (Amiga do Projeto)
Núcleo 3° Blog

1.12 Apresentação de Dança Estilo Livre
Núcleo Narciso Sufie

1.13 Apresentação de Ginástica Olímpica
Núcleo 3° Blog

1.14 Apresentação do Grupo de Pagode Adulto
Núcleo Narciso Suííe

1.15 Apresentação de Dança Moderna
Núcleo Recreativo

l.16 Apresentação de Jazz
Núcleo São Pedro

MOSTRAS

-Oficina de Bijuteria
Núcleos 3° Blog e Corpo de Bombeiros

- Oficina de Biscuit
Público: Deficientes Visuais
Núcleo Corpo de Bombeiros

- Oficina de Caixas Decoradas
Núcleo Grêmio Esportivo Bagé e Militão

- Oficina de Pintura em Tecido
Núcleo Bagé Paddle Center

Realização Ministério
do Esporte

l~i~llll
ESPORTE
f tJJ:' !l~~[~~

•-'~ i ,:::,~,..Gfllllfllll~B,~.

('~~:~J:JI~~llil~~r~!i!:i
GOVERNDEM AQIUJ=~~OA(mA!)~ Secretaria Municipal

de Esporte e Lazer



EsroRn
~~til;:.:?' *:~1:
~:i~~
DA (IDADE

"2a Mostra Esportiva Cultural"
14 de Julho de 2007

Complexo São Pedro

APRESENTAÇÃO
Implantado e gerenciado pela Secretaria

Nacional de Desenvolvimento do Esporte e Lazer -
Ministério do Esporte, em parceria com a Prefeitura
Municipal de Bagé - Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer, o Programa Esporte e Lazer da Cidade visa
suprir a carência de políticas públicas e sociais que
atendam as crescentes demandas da população por
esporte recreativo e lazer. Em Bagé, aproximadamente
4.000 pessoas são beneficiadas diariamente com
atividades esportivas, culturais e de lazer. Crianças,
jovens, adultos e PPNEs, fazem parte dos 10 núcleos
do Programa, transformados em grandes centros de
convívio.

Na Semana de Bagé, o Programa Esporte e
Lazer da Cidade pretende mostrar um pouco mais a
cerca do funcionamento deste grandioso programa,
bem como envolver a comunidade Bageense em
diversas atividades esportivas e culturais, prometendo
muita diversão e alegria.

PROGRAMAÇÃO

14/07/2007

14Hs - Abertura da Mostra Esportiva Cultural

1.1 Apresentação da Oficina de Teatro e Hora
doConto - Tema: "Não desista de seus sonhos"
Núcleo Corpo de Bombeiros.
Participantes: Deficientes Visuais

1.2 Apresentação da Oficina de Hip Hop
Núcleo São Pedro
Coreografia: "Nós do Gueto"

1.3 Apresentação de Dança Moderna Infantil
Núcleo Militão

1.4 Apresentação da Oficina de Hip Hop
Núcleo Morgado Rosa

1.5 Apresentação da Oficina de Flauta e Pífero
Núcleo Narciso Sufíe

1.6 Apresentação da Oficina de Dança
Núcleo Grêmio Esportivo Bagé

1.7 Apresentação da Oficina de Violão
Núcleo Narciso Sufíe
Grupo: Mirim

1.8 Apresentação do Grupo The Manifest Dança de
rua de Bagé.
Coreografia: Samba Street

1.9 Apresentação Artística
Núcleo 3° Blog
Grupo: Deficientes Físicos

1.10 Apresentação da Oficina de Hip Hop
Núcleo Bagé Padel Center

1.11 Apresentação de Dança Moderna
Participação Franciele (Amiga do Projeto)
Núcleo 3° Blog

1.12 Apresentação de Dança Estilo Livre
Núcleo Narciso Sufie

1.13 Apresentação de Ginástica Olímpica
Núcleo 3° Blog

1.14 Apresentação do Grupo de Pagode Adulto
Núcleo Narciso Suííe

1.15 Apresentação de Dança Moderna
Núcleo Recreativo

l.16 Apresentação de Jazz
Núcleo São Pedro

MOSTRAS

-Oficina de Bijuteria
Núcleos 3° Blog e Corpo de Bombeiros

- Oficina de Biscuit
Público: Deficientes Visuais
Núcleo Corpo de Bombeiros

- Oficina de Caixas Decoradas
Núcleo Grêmio Esportivo Bagé e Militão

- Oficina de Pintura em Tecido
Núcleo Bagé Paddle Center

Realização Ministério
do Esporte
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SHOWS, MATEADA
'RECREAÇÃO INFANTIL

PARQUE INFLÁVEL
MUITOS BRINDES

PREMIAÇÃO
Ciclista Mais Jovem
Ciclista Mais Idoso

Bicicleta Mais Decorada
Ciclista Melhor Fantasiado

Melhor Homenagem
às Lojas Obino

CAMISETA AOS 200
PRIMEIROS INSCRITOS

Corra !!! Faça sua Inscrição
Gratuita nas Lojas Obino

até 29 de Setembro (sábado)

Seja Solidário!!!
Leve 1 Kg de Alimento

Concorra a uma
Premiação Especial

FICHA DE
INSCRiÇÃO

Do
Da Plima vela

Nome:

Data Nasc: I.dade: .

Endereço:

Bairro: Telefone Cel: .

Telefone Res: E-mail: .

CATEGORIA:

(
(
(
(
(
(

) Ciclista Mais Jovem (6 a 17 anos)
) Ciclista Mais Idoso ( a partir de 60 anos)
) Adultos (entre 18 e 59 anos)
) Ciclista Fantasiado
) Bicicleta mais Decorada
) Homenagem Mais Original as Lojas Obino - RBS TV -

Programa Esporte e Lazer

REPRESENTAÇÃO:

( ) Programa Esporte e Lazer da Cidade ( , ) Outros

Autorização dos Pais
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Um programa com 4 mil participan~es
e que pretende levar esporte e

cultura para a periferia

Artimanha. pruno do "(/Irra Narciso Suíie participa do programa

Sábado à tarde, o Colégio São Pedro, no bairro Getúlio Vargas, lotou com
crianças, jovens, adultos e idosos integrantes do Programa Esporte e Lazer da
Cidade (pELC).

Com apresentações esportivas e culturais, o programa realizou a 2" mostra de
resultados dos trabalhos e atividades desenvolvidos em dez núcleos que

totalizam 4 mil parucipantes. A novidade agora são os portadores de
deficiência física que passaram a fazer parte do PELC.

O caminho percorrido até aqui pelo projeto tem apenas dois anos efetivos,
mas os cem funcionários do programa têm responsabilidades maiores que
imaginam.

Págs. 4 e 5
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Mostra esportiva e cultural do
Programa Esporte e Lazer da

Cidade teve 16 apresentações

là
1~~f~~~~
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Maria Alice: o deficiente está em casa, não sai

Sábado à tarde o Colégio São
Pedro, no bairro Getúlio Vargas,
lotou com crianças, jovens e adul-
tos integrantes do Programa Espor-
te e Lazer da Cidade (PELC), implan-
tado e gerenciado pelo Ministério
do Esporte em parceria com a Prefei-
tura de Bagé, através da Secretaria
de Esporte e Lazer, que tem como
titular o ex-vereador Sílvio Macha-
do.

Aquelas pessoas todas no pátio
e no teatro do São Pedro estavam ali
para a 2" Mostra Esportiva Cultural
do Programa, coordenado pela pro-
fessora de Educação Física Ana
Elenara Pintos. À primeira vista, ao
chegar no local, a impressão era de
desorganização, com jovens por
todos os cantos, sobre as cadeiras
do teatro para conseguir assistir o

que se passava no palco e um entra
e sai da sala de apresentações, como
se o show fosse o que menos impor-
tava.

Porém, ao entender o processo
de organização do programa, suas
diversas atividades e o público alvo,
toda a agitação passa a ser normal
e é possível descobrir que as aten-
ções estavam, sim, voltadas para os
shows artísticos.

São quatro mil pessoas em ativi-
dade nos dez núcleos do PELC em
Bagé. Mas, um número bem menor
que esse estava presente no São
Pedro. "Não tem transporte para
todos", explica a coordenadora. O
programa prevê atender, sobretu-
do, a população em situação de
vulnerabilidade social e econômi-
ca, . "reforçadora da condição de
injustiça e exclusão social a que
está submetida", segundo a defini-
ção do ministério responsável pelo
PELC. Portanto; em sua maioria, o
público presente nas atividades de
esporte e lazer passa por um proces-
so de educação social, inserindo-se
no complexo cademinho de regras
do comportamento em espetáculos
artísticos-culturais: cadeira é para
sentar, o que se passa no palco é
para assistir e prestar atenção, ~m
silêncio, etc e etc.

Leve-se em consideração que
quatro mil pessoas é muita gente,
apesar dos dez locais da cidade e
dos dois turnos. Cem funcionários
orientadores talvez, seja pouco,
quando a freqüência é alta. Isto tudo
porque o PELC parece ter a intenção
de revolucionar os bairros e vilas da
cidade com o seu amadurecimento
na prática de esporte, arte e lazer
direcionado. Ele surgiu para suprir
a carência de políticas públicas e
sociais que atendam às crescentes
necessidades e demandas da popu
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lação e esse objetivo está sendo
atingido.

Sábado no Colégio São Pedro
teve apresentação de dança, músi-
ca, mostra de trabalhos artesanais,
tudo com uma boa mistura de esti-
los. Todos integrados, uniram-se e
trabalharam para que aquele show
artístico de talento pudesse ser le-
vado ao palco. E conseguiram, mon-
tando suas apresentações no Mor-
gado Rosa, no Estádio do Grêmio
Bagé, Corpo de Bombeiros, sede
campestre do Clube Recreativo,
Bagé Paddle Center, Narciso Sufie,
Quartel da Artilharia e do Blog, Gi-
násio Militão e no próprio São Pe-
dro. São os locais dos dez núcleos,
contemplando todos os bairros e
vilas de Bagé.

Líderes
comunitários

Ana Elenara parece incansável,
correndo de um lado para o outro
da cidade, porque dá demonstra-
ções que gosta do que faz e tem
projetos dentro do projeto, ou seja,
idéias surgem enquanto desenvol-
ve as atividades do PELC. As pa-
lestras que são promovidas para
os assistidos, surgem conforme as
necessidades dos grupos. Os te-
mas vão da violência, drogas e se-
xualidade, à qualidade de vida na
terceira idade. Dependendo das so-
licitações. "O programa visa que

Ana Elenara, coordenadora e Silvio Machado, secretário, no final subiram ao palco

os integrantes sejam os próprios
gestores e as dificuldades devem
ser supridas", explica a coordena-
dora. Em resumo, o PELC tem por
objetivo a formação de líderes.
Levando-se em consideração que
se trata de algo novo, que na prá-
tica existe desde 2005, apesar de
surgir em 2004, e já ganhou prêmio
como uma das melhores execuções
no Brasil, é possível apostar no
promissor futuro do Programa Es-
porte e Lazer da Cidade de Bagé.

Deficientes físicos
Vale ressaltar que certos Te-

sultados pedem um tempo maior
que dois anos, porém, é certo
que o que se viu sábado no bair-
ro Getúlio Vargas é uma mostra
que o programa está caminhan-
do bem, "porque a ocupação
correta do tempo livre está sen-
do fei ta de forma ordenada",
como conceitua Ana Elenara. Ela
também conta que o PELC pas-
sou a ter a participação de por-
tadores de deficiência física.

"Eles se reuniam na Diocese e
nos convidaram para uma visita,
o secretário Silvio Machado e
eu, fomos para trazê-los ao pro-

grama e trouxemos", conta a pro-
fessora. São 40 portadores, que
estão integrados há dois meses,
fazem ginástica adaptada, ofici-
na de canto, biscuit (artesanato
em porcelana fria), entre outros.
"A gente queria atividade físi-
ca", explica Maria Alice Santos,
uma das portadoras. Ela é da
Ação Social Fraternidade Cris-
tã, moradora em São Martim, e
declarou adorar tudo aquilo. "O
deficiente está em casa, não sai",
declara e afirma que "estamos
mostrando que a gente é capaz
de fazer muita coisa". Maria Ali-
ce subiu ao palco para apresen-
tações artísticas.

No salão do São Pedro era
possível observar vários "cadei-
rantes", com os olhos fixos no
palco, assistindo hip hop, dan-
ça moderna infantil, violão, flau-
ta, dança de rua, jazz, pagode,
ginástica.
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Minuano Cidade

Organizadores
ia Olimpíada
A equipe da Secretaria Mu-

nicipal de Esporte e Lazer, através
do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, esteve reunida ontem à
noite com representantes de diver-
sos CTGs e PTGs da cidade. Eles
trataram sobre a organização da
I a Olimpíada Tradicionalista, pre-
vista para acontecer nos meses de
agosto e setembro.

De acordo com o secretário
de Esporte e Lazer, Sílvio Macha-
do, o evento é considerado inédi-
to na região. Ele revela que a inici-
ativa partiu da necessidade de

_ampliar e movimentar o Piquete de
. ições Gaúchas do Programa

Esporte e Lazer, que desenvolvia
atividades apenas em ocasiões re-
lativas a datas comemorativas do
tradicionalismo gaúcho. "Então
decidimos convidar todos os
CTGs e PTGs da cidade para par-
ticipar do evento e assim promo-
ver uma inédita confraternização",
explica Machado.

Na reunião de ontem, onde
mais de 15representantes de CTGs
e PTGs compareceram, foram de-
finidos os regulamentos de cada
uma das nove modalidades a se-
rem disputadas. Entre outras, os

apreparam
Campeira

tradicionalistas poderão competir
nas modalidades futebol de
bombacha, jogo de truco, tetarfe,
vaca parada, bocha, trava e truco.
Em média, cerca de 600 atletas de-
vem participar do evento.

Segundo a coordenadora
do Programa Esporte e Lazer na
Cidade, Ana Elenara Santos, as eli-
minatórias iniciam em agosto e as
finais em setembro, sempre nos
finais de semana. Somente na Se-
mana Farroupilha serão conheci-
dos os vencedores de cada cate-
goria, que receberão medalhas e
troféus pela participação. A prin-
cipio, Ana Elenara acredita que as
competições aconteçam nas sedes
das entidades tradicionalistas par-
ceiras do evento. "Mas esses e
outros detalhes ainda podem ser
definidos nas reuniões", acres-
centou.

Os CTGs e PTGs interessa-
dos em participar da Ia Olimpíada
Tradicionalista podem entrar em
contato com a Secretaria Munici-
pal de Esporte e Lazer, através do
telefone 3242 7898. O apoio do
evento é da Secretaria Municipal
de Cultura, numa promoção da
RBS TV Bagé e Jornal MINUANO.
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Bagé, SÁBADO, 14 e DOMINGO, 15 de julho de 2007

Núcleos do Esporte e Lazer fazem
concentração para assistir à abertura do Pan

FRANCISCO RODRIGUES

Na tarde de ontem, jovens, cri-
anças e idosos de oito núcleos do
Programa Esporte e Lazer da cidade
estiveram reunidos em quatro pon-
tos diferentes para assistirem a aber-
tura dos jogos Pan-Americanos no
Rio de Janeiro. A promoção foi inici-
ativa da Secretaria Municipal de Es-
porte e Lazer, sob a coordenação de
Sílvio Machado.

A coordenadora do programa,
Ana Elenara Pintos, disse que a co-
memoração não poderia ser diferen-
te, já que é uma festa para o esporte
no Brasil sediar um Pano

Os núcleos foram reunidos em
duplas e a comemoração contou com
pipoca e decorações alusivas. "O
Pan é um evento que reproduz uma
das metas do programa, a integração
entre atletas", disse Ana.

I Os participantes do Esporte e
Lazer reuniram-se no Militão (Nú-
cleos Morgado Rosa e Militão),
Zíngaros (Núcleos Bombeiros e Ar-
tilharia), Bagé Padle Center (Núcleo
Padle Center), Ginásio MC Futsal
(Núcleos São Pedro e 3° BLog), Grê-
mio Esportivo Bagé (Núcleos Narci-
so Sufíe e Grêmio Bagé).

A meta do programa é benefi-
ciar quatro mil participantes. Hoje o
Esporte e Lazer conta com cerca de
3,8 mil beneficiários.

CONFRATERNIZAÇÃO: integração entre osparticipantes

2- Mostra Esportiva e Cultural
acontece hoje

A 2" Mostra Esportiva e Cultural do Programa Esporte e Lazer
acontece hoje, a partir das 14h, no Complexo São Pedro. O evento visa
expor as atividades realizadas durante o ano. O programa conta com apre-
sentações de teatro, música, oficinas de violão, flauta e canto, danças tradi-
cionalista, hip hop, moderna e ginástica olímpica. Também haverá partici-
pações especiais de deficientes fisicos, visuais e auditivos. O evento já
ocorreu no ano nassado. também durante a Semana de Bagé.



Mais que um jornal. Identidade Regio'1-ªJ!_

Edição 1.542 - Ano 15 - 27 a 29 de lunho de 2 w. rimeirafolha.c m.br

Esporte e Lazer da
Cidade de Bagé cria

grupo gestor

Grupo esteve reunido nesta segunda-feira
Nesta segunda-feira, 25, no ginásio Militão, em

Bagé, o Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC)
realizou a primeira reunião de seu grupo gestor, criado a
partir de solicitação do Ministério do Esporte, após visi-
ta de seus representantes na última formação da equipe
de Bagé, no início de maio.

O Grupo Gestor tem caráter deliberativo e terá
funções de acompanhar, coordenar, monitorar e fis-
calizar ações, efetivar avaliação processual de agen-
tes sociais de esporte e lazer e realizar reuniões pe-
riódicas para controle. A instância é composta por
um coordenador geral, um coordenador de núcleo,
um oficineiro, um agente de serviços gerais, um par-
ticipante da comunidade e um membro do Conselho
Municipal de Educação. Este último será responsá-
vel pela efetiva fiscalização.

Segundo a coordenadora geral, Ana Elenara Pin-
tos, este encontro inicial serviu para montar um calen-
dário mensal de reuniões, relatar algumas sugestões, den-
tre outros assuntos.

--- ---- --- ---



.••••_v_v·

Esporte e lazer da Cidall O
um programa de inclusão !.__

Implantado e gerenciado
pela Secretaria Nacional de De-
senvolvimento do Esporte e do
Lazer (SNDEL), do Ministério
do Esporte, o programa Espor-
te e Lazer da Cidade é um pro-
jeto de inclusão social que tem
como finalidade oportunizar
práticas de esportes recreati-
vos e de lazer para toda a po-
pulação. Em Bagé, administra-
do pela Prefeitura Municipal,
garante a melhoria de vida de
crianças, jovens, adultos, ido-
sos e portadores de necessida-
des especiais.

A parceria com o poder
público de Bagé, firmada em
2004, foi uma das três primei-
ras a ser celebrada no País, vi-
sando desenvolver o projeto
piloto no Brasil. O PELC desen-
volve atividades esportivas,
culturais e de lazer para os qua-
se quatro mil beneficiados em
todas as atividades, incluindo
aquelas de envolvimento comu-
nitário nos mais diversos even-
tos realizados.

Para a coordenadora ge-
ral do programa, Ana Elenara
Pintos, o esporte e o lazer de-
vem ser vistos como direitos
sociais e, portanto, como polí-
tica pública de governo que
viabilize e garanta o acesso da
população, em todos os seus
segmentos.

O secretário municipal de
esporte e Jazer, Silvio Macha-
do, destaca que a intenção é
contemplar toda a comunidade,
tanto que já estão sendo feitos
estudos para a implantação de
um núcleo na zona rural de
Bagé. "Buscamos levar o es-
porte e o lazer, desenvolvidos
por este programa, para todos,
independente de qualquer dife-
rença. Há uma possibilidade de
inserirmos um núcleo na região
das Palmas. Isto ainda está em
estudos" relatou.

\

\

Inclusão para todos
Dentre as atividades prati-

cadas, os jovens atuam em ofici-
nas esportivas como o futebol,
basquete, vôlei, handebol, gi-
nástica olímpica, ginástica de
academia e as de artes marciais,
como judô, karatê e capoeira,
além das de música, sendo vio-
lão, flauta e canto. As oficinas
são divididas em dez diferentes
núcleos espalhados pela cidade.

Aos adultos e idosos são
oportunizadas oficinas de artes
manuais como tricô, crochê, pin-
tura em tecido, caixas decoradas,
biscuit, desenho, bijuteria, gi-

ATIVIDADES: integram os dez núcleos
da cidade

nástica, além da promoção de
atividades complementares,
como visitas ao museu, tardes
de lazer, mateadas, chás, via-
gens e muito mais.

Recentemente, o PELC
passou a beneficiar os defi-
cientes físicos. Um grupo de
portadores de deficiência fí-
sica (cadeirantes) procurou
a Coordenadoria Geral e so-
licitou atividades que vies-
sem a conternplá-Ios com ati-
vidades além das oficinas de
artes manuais rotineiras. O
desafio está sendo supera-

do, junto a Equipe do Núcleo
3° Blog, que se aprimora para
beneficiá-Ios com ginástica
adaptada. Segundo Ana Elena-
ra Pintos, "esperamos não ter
que definir núcleos aos grupos
portadores de alguma necessi-
dade especial, física ou mental.
O objetivo é superar os muros
da exclusão, tornando os espa-
ços públicos aptos a receber
todos e quaisquer tipos de
deficiência. E tudo se encaminha
para isso" explicou.

Os deficientes visuais par-
ticipam das oficinas de hora do
conto, literatura, bijuteria e fut-
sal no núcleo Corpo de Bombei-
ros. Este grupo está servindo de
estudo, em linha de pesquisa,
para o Curso de Educação Físi-
ca, da Universidade da Região
da Campanha (Urcamp), no intui-
to de aprimorar as práticas vol-

ver-
sificação de ati vidades.

Já os deficientes auditivos,
através de uma parceria firmada
em 2005, com a Associação Ba-
geense de Deficientes Auditi-
vos, praticam futsal com bola de
guizo, no núcleo do Militão e,
sempre que possivel, competem
na modalidade, acompanhados
pela equipe do programa, em tor-
neios representando Bagé, fora
do nosso município.

A coordenadora, destaca,
ainda que "outro processo inte-
ressante que buscamos desen-
volver junto a este programa é o
de intergeracionalidade, ou seja,
as relações que se devem dar a
partir do convívio das diferen-
tes idades. Buscando a valoriza-
ção das relações, a amizade, o
respeito, enfim, um convívio so-
cial pleno e sadiu" finalizou.
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Evento comemora o Dia dos Avós

Mais de 200 avós participaram das atividades comemorativas



A coordenadora Ana Elenara e o secretário Sílvio Machado

Em uma ação promovida entre o
Correio do Sul, a Prefeitura e a
RBS TV, foi realizado ontem na
sede campestre do Clube Caixei-
ral, oprojeto "Um dia especial para
os avós".

Com várias atividades a partir
das 13h30min, o evento reuniu 222
idosos em uma tarde diferente.

De acordo com a coordenadora
do programa Esporte e Lazer da Ci-
dade, Ana Elenara Pintos, o evento
teve 222 avós participando das ati-
vidades, que começou com um bate-
papo com o professor Olavo Pires,
sobre o 'O Prazer em viver' .

Foram desenvolvidas atividades
recreativas com a participação do
Grupo do Coração, SESC e Doce
Prazer de Viver, além dos integran-
tes dos 10 núcleos do Esporte e
Lazer, totalizando cerca de 300 pes-
soas no evento.

Ana Elenara considerou a inicia-
tiva um sucesso, visto que este é um
período de recesso do Programa e
mesmo assim, o número de presen-
tes foi significativo. "Uma das me-
tas do Dia Especial foi de valorizar
a família", definiu.

O encontro, que também contou
com o apoio do Clube Caixeiral edo
Sesc, disponibilizou um ônibus que
saiu da Praça de Desportos e, após,
retomou ao mesmo local no encer-
ramento das festividades.

Segundo o secretário de Espor-
te e Lazer, Silvio Machado, a pro-
gramação procurou destacar a in-
clusão social para toda comunida-
de.

O dia especial teve ainda bolo e
chá junto com um 'parabéns para os
avós, e foi encerrado com um baile
animado pela banda Atração Fatal.
"É uma responsabilidade do gover-
no municipal e dos apoiadores da
iniciativa, de criar eventos que va-
lorizem a qualidade de vida".
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Festas juninas municipais reúnem bom público em Candiota e Bagé

Ginásio de Candiota ficou lotado para os festejos

Seguindo as tradições
das Festas Juninas, os muni-
cípios de Candiota e Bagé
realizaram comemorações
alusivas.

O arraial de Candio-
ta aconteceu no último sába-
do, 23. A festa promovida
pela Prefeitura, através da
Secretaria de Educação em
parceria com as escolas
municipais, estaduais e de-
mais secretarias, aconteceu
no Ginásio Municipal, na
sede do município, reunindo
um bom público.

Com a presença dos

pais, alunos, professores e
pessoas da comunidade, a
festa que iniciou às 14h,com
diversas atrações ao som de
músicas caipiras como dan-
ça da quadrilha, escolha do
casal caipira, apresentações
e brincadeiras, além das co-
midas típicas como pipoca,
carapinha, entre outras. Tam-
bém durante a tarde houve
apresentação do Grupo da
Melhor Idade, Grupo Cras,
Casa da Criança, Grupo de
Dança e Expressão (coor-
denado pela professora Ta-
ciani), alunos da 3a série da

Escola Municipal Neli Be-
temps e alunos da 10 série da
Escola Estadual Jerônimo
Mércio da Silveira.

Para avaliar na esco-
lha do casal caipira foi for-
mada a comissão por repre-
sentantes lojistas de Candi-
ota: Aparecida Munhós (Di-
effer Modas), Silvia Braga-
monte (Silvia Confecções) e
Cláudia Muller (Vitória Mo-
das). O desfile foi dividido
em quatro categorias, sendo
que apenas um casal foi es-
colhido de cada grupo. Os
vencedores na categoria mi-

rim foram Gabriel e Letícia
da Escola Neli Betemps; na
categoria infantil foram Nel-
son e Daiane da Escola 20
de Agosto; na categoria ju-
venilWilliamePatríciada es-
cola Neli Betemps e na ca-
tegoria adulta Ana Maria e
Maria Celeste do grupo da
Melhor Idade.

Conforme a professo-
ra Iara Rosane Meirelles,
integrante da Secretaria de
Educação do município, a
festa atingiu seus objetivos.
"Agradecemos a participa-
ção de todas as escolas, das
Secretarias Municipais, es-
pecialmente a de Obras, na
pessoa do secretário Jorge
Largue, pois o mesmo foi in-
cansável, nos ajudando em
tudo que podia, e a toda equi-
pe da Smed pela união e co-
laboração", destaca.

Bagé também promove
Arraial da Alegria

O município de Bagé
promoveu no último domin-
go 24, o 3° Arraial da Ale-
gria. O evento aconteceu em
frente ao Largo do Centro
Administrativo e reuniu mais
de cinco mil pessoas da co-
~u.nidade para os festejos
junmos,

Dentro das festivida-
des houve: ~nre:~p.ntarnpc;l,.

danças tradicionais, venda de
comidas típicas e de artesa-
nato da região e a participa-
ção de escolas da rede mu-
nicipal de ensino e progra-
mas sociais em tendas de
bambu montadas em diver-
sos pontos do festival. Tam-
bém, aconteceram shows
com os grupos Som da Cor
e Estrada Brasil.

Para o secretário mu-
nicipal de Esporte e Lazer,
Silvio Machado, o arraial é
uma festa que vem crescen-
do ano após ano e éum com-
promisso dos organizadores
em mantê-Ia. A coordena-
dora do programa Esporte
e Lazer da Cidade

(pELC), um dos envolvidos
da organização, Ana Ele-
nara Pintos, disse que o en-
contro simboliza uma das
metas do PELC, de reunir
pessoas de todas as idades
em um único evento.

A promoção do fes-
tival foi da Prefeitura de
Bagé, com trabalhos da Se-
cretaria Municipal de Es-
porte e Lazer, através do
Programa Esporte e Lazer
da Cidade, RBS / TV Bagé
e Jornal Minuano, com o
apoio das secretarias muni-
cipais de Educação, de Ati-
vidades Urbanas, de Desen-
volvimento Econômico e de
Cultura.

Casais caipiras em três categorias foram escolhidos em Candiota





Bagé, SÁBADO, 24 e DOMINGO, 25 de novembro de 2007

PARQUE DO GAÚCHO
Mais de 60 mil bageenses passaram pelo Parque do Gaúcho no último feriadão.

De quinta a domingo. participaram da :za Festa Campeira. do 50 Canto sem
Fronteira e da 68 Festa Internacional do Churrasco. Durante o evento, que neste
ano também incorporou provas classificatórias do Criou laço e Cancha Reta,
foram consumidas 17 toneladas de carne.

PROGRAMA ESPORTE E LAZER
o programa Esporte e Lazer. parceria da Prefeitura de Bagé com o Ministério

dos Esportes. proporciona à comunidade orientação para atividades fisicas. O
Projeto Estação Saúde. que vai até janeiro. coloca à disposição rnonitores que
orientam as caminhadas e as aulas de ginástica localizada. As aulas. realizadas
na Praça da Estação de segunda a sexta, envolvem mais de 200 participantes.



o projeto realiza, ainda, estudo de
caso de cada participante. Nesta ação,
são efetuados exames de prática fisica e
de saúde. "Fazemos isto para poder tra-
jbalhar cada participante conforme suas
especificidades" explica a Coordenado-
ra. O Estação Saúde separa cada inscri-
to em diferentes categorias para um me-
lhor atendimento. Iniciante (se estiver a
mais de seis meses sem praticar ativida-
de física),

Intermediário (que pratica exercícios,
porém sem freqüência), Avançado (se
praticar, regularmente atividades) e Me-
lhor Idade (maiores de 60 anos de idade,
e com características físicas de condici-
onamento).

O projeto tem apoio do Correio do Sul,
das rádios Delta FM e Difusora AM e é
promovido pelas secretarias de Esporte
e Lazer, Saúde, Cultura e DAEB.



Estação Saúde altera horários
para atender participantes

do comércio
o projeto Estação Saúde, que propor-

ciona atividades físicas para a comunida-
de de Bagé durante todos os dias da se-
mana, alterará alguns horários de funcio-
namento, para atender uma solicitação
dos comerciários locais. As aulas que
ocorrem nas terças e quintas-feiras, das 9
às 10 h, acontecerão, agora, das 8 às 9 h.

Além destes horários, o projeto fun-
ciona nas segundas, quartas e sextas-
feiras no turno da tarde, das 18 às 19 h. A
partir de dezembro, serão acrescidas,
nestes três dias, caminhadas orientadas
e localizadas das 19 às 20 h.

Conforme a coordenadora geral do
Esporte e Lazer da Cidade, Ana Elenara
Pintos, iniciaram na última semana as
aulas de ginástica localizada, onde um 'j
monitor atende os interessados nos trinta
minutos finais de cada encontro. Nas
quartas-feiras também ocorre a ginásti-
ca aeróbica.

ArquivofCS •
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Bagé presente na 2a Reunião
Nacional dos Gestores e Agentes

do Esporte e Lazer da Cidade

Grupo representou Bagé em Paramundi, Brasília

Durante a 2" Reunião Nacional dos Gestores e Agentes do Esporte e Lazer da Cidade, ocorrida entre os dias
7 e 10 de novembro, no Paramundi, em Brasília, Bagé, referência em todo o país na execução do Programa,
esteve presente.

Na ocasião, o município foi representado pelo secretário municipal de esporte e lazer, Silvio Machado,
acompanhado pela coordenadora geral do Esporte e Lazer, Ana Elenara Pintos, pela coordenadora de núcleo,
Gladis Jardim, e pelo secretário administrativo, Orvandil Souza da Luz.

De acordo com Ana Elenara, a reunião foi importante, pois possibilitou a troca de experiências e das novas
políticas de intersetorialidade. "O tema principal foi o da idéia de tentar não trabalhar só, mas através de ações
conjuntas com outros setores" explicou.

O encontro, que nesta edição abordou o tema do lazer na intersetorialidade das políticas públicas, contou
com a presença do ministro dos Esportes, Orlando Silva, da secretária Nacional de Desenvolvimento de
Esporte e Lazer, Rejane Penna, além de mais de 500 pessoas, representantes de 147 entidades de todo o país.

Nos dias do evento, vários dos temas que se conectam aos conceitos e práticas do esporte e lazer foram
debatidos e vivenciados, como a educação, a saúde, os direitos humanos, a gestão de conhecimento e a
administração dos núcleos do Programa. Além de discussões sobre estes assuntos, foram proporcionadas
diversas oficinas com a proposta de integrar entidades para a promoção de ações conjuntas de esporte e lazer.

Fora isto, o projeto de Bagé foi, ainda, selecionado, junto às cidades de Feliz e Santarém, para expor relatos
de eventos realizados durante o ano.
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Ana Pau/a Caneda

Começa hoje a 2a edição do Estação Saúde
LlonlrdoOllveJrl

além do apoio das academias de
Bagé.

Ontem mesmo, diversos inte-
ressados efetuaram a inscrição
para participar. As aulas de cami-
nhada orientada e ginástica lo-
calizada iniciam hoje e a expecta-
tiva é de ultrapassar os 350 par-
ticipantes da edição passada.

O secretário de Esporte e Lazer
Sílvio Machado salienta que se-
rão mais três meses de trabalho
com a meta de levar as pessoas a
pratica de atividades físicas.

"Queremos que as pessoas
encontrem na equipe orientações
de qualidade e responsabilidade
na prática dos exercícios", des-
tacou a coordenadora do projeto
~na Elenara Pintos.

Um luau com shows, apresen-
tações artísticas e um telão com
imagens e depoimentos dos par-
ticipantes do primeiro Estação
Saúde marcaram ontem o lança-
mento da segunda edição do pro-
jeto.

A promoção é da Prefeitura de
Bagé, Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer (SMEL) - Progra-
ma Esporte e Lazer da Cidade,
RBS-TV Bagé, Correio do Sul e
rádios Delta FM e Difusora AM,

Evento no largo do Centro
Administrativo reuniu
dezenas de pessoas
na noite de ontem

" sextas-feiras, das 18h às
19h, e nas terças e quintas-
feiras, das 9h às 10h. A par-
tir de dezembro, serão acres-
cidos os horários, nas segun-
das, quartas e sextas-feiras,
das 19h às 20h. No horário
de quarta-feira, sempre acon-
tecerão os aulões de dança e
ginástica com a equipe do

. PELe e de profissionais de
academias do município. Em
alguns dias da semana, tam-
bém estarão disponíveis os
serviços de medição arterial
por parte dos funcionários da
Secretaria Municipal de Saú-
de e Meio Ambiente (SMSMA).

Não há limite de partici-
pantes. Ao participar, o inte-
grante será classificado como
iniciante (se estiver a mais
de seis meses sem praticar
atividade física), intermediá-
rio (que pratica exercícios,
porém sem freqüência),
avançado (se praticar, regu-
larmente, as atividades) e
melhor idade (maiores de 60
anos de idade, e com carac-
terísticas físicas de condicio-
namento).

Durante o mês de novem-
bro, acontecem aulas de ca-
minhada orientada e localiza-
da, nas segundas, quartas e

, I
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Domingo inicia ·a
2a edição do

Estação Saúde ~
Neste domingo inicia a segunda edição do Projeto Estação Saú-

de. A abertura será às 20 h, na Praça da Estação, quando será
realizado um "Iuau".

Na programação, aulões de dança e ginástica com a equipe do
Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC), apresentações artísti-
cas e show com o grupo Versão Ideal Banda Show. A população
interessada em participar do projeto, que foi sucesso no ano pas-
sado, poderá efetuar sua inscrição.

Não há limite de participantes. Ao participar, o integrante será
classificado como iniciante, intermediário, avançado e melhor ida-
de.

Na segunda-feira começam as primeiras atividades. Durante o
mês de novembro, acontecem aulas de caminhada orientada e loca-
lizada, nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 18 às 19 h, e nas
terças e quintas-feiras, das 9 às 10 h. A partir de dezembro, serão
acrescidos os horários, nas segundas, quartas e sextas-feiras, das
19 às 20 h. No horário de quarta-feira, sempre acontecerão os aulões
de dança e ginástica com a equipe do PELC e de profissionais de
academias do município.

O projeto Estação Saúde segue até o final de janeiro de 2008, é
promovido pela Prefeitura Municipal através da Secretaria Munici-
pal de Esporte e Lazer/ Programa Esporte e Lazer da Cidade, RBS
TV-Bagé, Rádios Delta FM e Difusora AM e Jornal Correio do Sul.
Conta com o apoio das academias de Bagé, Departamento de Água
e Esgoto (DAEB), e secretarias municipais de Cultura (SMC) e de
Saúde e Meio Ambiente (SMSMA).
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RÁDIO DlFUSORA

DELTAFM
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Domingo inicia a 28 edição
do Estação Saúde

Neste domingo inicia a segun-
da edição do projeto Estação Saú-
de. A abertura será às 20 h, na
Praça da Estação, quando será re-
alizado um "Iuau".

Na ocasião haverá aulões de dan-
ça e ginástica com a equipe do pro-
grama Esporte e Lazer da Cidade
(Pele), apresentações artísticas, e
show com o grupo Versão Ideal Ban-
da Show. No evento as pessoas in-
teressadas em participar do projeto,
que foi sucesso no ano passado, po-
derão efetuar sua inscrição.

Não há limite de participantes.

Ao participar, o integrante será
classificado como iniciante (se es-
tiver a mais de seis meses sem pra-
ticar atividade física), intermediá-
rio (que pratica exercícios, porém
sem freqüência), avançado (se
praticar, regularmente, as ativida-
des) e melhor idade (maiores de 60
anos de idade, e com característi-
cas físicas de condicionamento).

Já na segunda-feira, dia 5, co-
meçam as primeiras atividades.
Durante o mês de novembro acon-
tecem aulas de caminhada orien-
tada e localizada, nas segundas,

quartas e sextas-feiras, das 18 às
19 h, e nas terças e quintas-fei-
ras, das 9 às 10 h

A partir de dezembro, serão
acrescidos os horários, nas se-
gundas, quartas e sextas-feiras,
das 19 às 20 h. No horário de quar-
ta-feira sempre acontecerão os
aulões de dança e ginástica com
a equipe do PELC e de profissio-
nais de academias do município.
Em alguns dias da semana, tam-
bém ocorrerão os serviços de me-
dição arterial por parte dos funci-
onários da Secretaria Municipal

de Saúde e Meio Ambiente (SMS-
MA).

O projeto Estação Saúde segue
até o final de janeiro de 2008, e
tem a promoção da Prefeitura de
Bagé, Secretaria Municipal de Es-
porte e Lazer (SMEL) - Esporte e
Lazer da Cidade -, RBS TV Bagé,
Correio do Sul e rádios Delta FM
e Difusora AM, além do apoio das
academias de Bagé, Departamen-
to de Água e Esgoto (DAEB), e
secretarias municipais de Cultura
(SMC) e de Saúde e Meio Ambi-
ente (SMSMA).
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marca o
início da
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AULÕES DE DANÇA
BANDA VERSÃO IDEAL
E SEUS BAILARINOS

SECRETARIAS DE
SAÚDE, ESPORTE E LAZER,

DE CULTURA E DAEB,
PROGRAMA ESPORTE
E LAZER DA CIDADE

Apoto:

CORREIO DO SUL
RÁDIO DIFUSORA

DELTAFM
RBS-TV BAGÉ



Saúde deste
ano recomeça em novembro

•••. L'3IIIII:U&l

No dia 4 de novembro, o projeto Estação Saúde recome-
ça suas atividades, agora em sua 2" edição. Às 20 h, na
Praça da Estação. um "luau" marcará a reabertura do proje-
to. .

Na reabertura, haverá aulões de dança e ginástica, apre-
sentações artísticas, shows, orientações sobre saúde e dis-
tribuição de suco e frutas. Neste momento, a população
interessada poderá efetuar suas inscrições no projeto que
segue até o final de janeiro de 2008.

A promoção é da Prefeitura de Bagé, com serviços da
Secretaria Municipal de Esporte e lazer Programa Esporte
e Lazer da Cidade, com apoio do Correio do Sul, das rádios
Delta FM e Difusora AM, RBS TV Bagé, Departamento de
Água e Esgoto de Bagé (DAEB), além das secretarias muni-
cipais de Cultura (SMC) e Saúde e Meio Ambiente (S1\lS-

MA).
No ano passado, o projeto foi sucesso ao reunir mais de

300 inscritos para a prática de exercícios físicos.
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Se você 'lão faz atividades fisicas;
qual é a sua desculpa?

Apesar dos benefícios de saúde que as atividades
físicas podem proporcionar, estima-se que 68% dos
trabalhadores são poucos ativos fisicamente.

Além disso, cerca de 46% são totalmente inativos
em seu período de lazer.

E você, qual é a sua desculpa para-não fazer atividades
físicas?

Falta de tempo
Acredite! Você não precisa de muito tempo. A dose

mínima de atividades físicas é de apenas 30 minutos. Se
você não pode ou não consegue fazer tudo de uma só vez,
acumule em duas sessões de pelo menos 15 minutos.

As atividades físicas aumentam a sensação de bem-
estar e de produtividade. No final, você verá que o tempo
para a atividade física representa uma grande economia
pra sua vida.

Exercicio é chato
Se você não gosta, não é preciso fazer exercícios

para ser fisicamente ativo. Você pode se beneficiar
caminhando, dançando, cuidando do jardim, pedalando ou

.fazendo qualquer outra atividade em casa, como meio de
transporte ou no seu tempo de lazer.

Se você não gosta de fazer atividades físicas
sozinho, encontre amigos que gostem das mesmas
atividades que você ou organize com a sua família um
programa de lar incluindo atividades físicas.

Não tenho equipamento e roupas
Para ser fisicamente ativo, você não precisa de

roupas e equipamentos especiais. Você pode usar aquele
velho par de tênis ou qualquer sapato confortável, ou então
aquela bicicleta empoeirada que há muito tempo está
guardada na garagem.

Use-os hoje mesmo e descubra como uma simples
caminhada ou um passeio de bicicleta pode lhe fazer sentir
mais disposto e bem humorado. A sua família e os seus
amigos irão aproveitar muito mais a sua companhia.
Divirta-se e aproveite as oportunidades de fazer ativo em
sua comunidade.

Aprese'ltação
A Prefeitura Municipal de Bagé, através da

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer -
Programa Esporte e Lazer da Cidade e seus
parceiros: JornaL Correio do SuL, Rádios Delta FM,
Di/usara AM e RBS TV, unem-se para estimular os
bageenses a adquirir hábitos saudáveis na prática
de atividades físicas e recreativas.

la'lçame'lto
Data: 04/12/06

Local: Praça da Estação

Atividades: Apresentação dos promotores,
apoiadores. Aulões de dança e banda show
Versão ideal e seus bailarinos.

Programação

segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira

09 às 10 09 às 10
horas horas

Caminhadas Caminhadas
orientadas orientadas

e localizada e localizada
18 às 19 18 às 19 18 às 19

horas horas horas
Caminhadas Caminhadas Caminhadas
orientadas orientadas orientadas

e localizada e localizada e localizada

Dez razões para aceitar o
desafio de adotar UITlestilo

de vida lTlaisativo

1
2

Redução da intensidade dos sintomas
de depressão e ansiedade.

Melhoria da qualidade do sono.

3
Alívio da tensão física e emocional,
permitindo maior concentração no
trabalho.

4- Mais energia para desfrutar a vida
com os amigos e familiares.

s Redução da gordura corporal e
maior facilidade de controle do peso
corporal.

6 Diminuição do risco de doenças do
coração, diabetes e hipertensão .

7
Aumento da densidade dos ossos,
reduzindo o risco de osteoporose e
fraturas, principalmente entre as
pessoas mais idosas.

8
Diminuição dos triglicerídeos e
aumento do colesterol HDL (bom
colesterol) no sangue.

t} Aumento da auto-estima e melhoria
da auto-imagem.

10 Praticar atividades físicas pode ser
muito divertido.
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Termo de responsabilidade

Eu, , me responsabilizo
por minha integridade fístca, ao não apresentar autorização médica para a coordenação do
Projeto Estação Saúde, como o solicitado, entendendo estar apto(a) para a prática de
atividades físicas.

Assinatura do(a) participante
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"2a Mostra Esportiva Cultural"
14 de Julho de 2007

Complexo Slo Pedro

APRESENTAÇÃO
Implantado e gerenciado pela Secretaria

Nacional de Desenvolvimento do Esporte e Lazer -
Ministério do Esporte, em parceria com a Prefeitura
Municipal de Bagé - Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer, o Programa Esporte e Lazer da Cidade visa
suprir a carência de políticas públicas e sociais que
atendam as crescentes demandas da população por
esporte recreativo e lazer. Em Bagé, aproximadamente
4.000 pessoas são beneficiadas diariamente com
atividades esportivas, culturais e de lazer. Crianças,
jovens, adultos e PPNEs, fazem parte dos 10 núcleos
do Programa, transformados em grandes centros de
convívio.

Na Semana de Bagé, o Programa Esporte e
Lazer da Cidade pretende mostrar um pouco mais a
cerca do funcionamento deste grandioso programa,
bem como envolver a comunidade Bageense em
diversas atividades esportivas e culturais, prometendo
muita diversão e alegria.

PROGRAMAÇÃO

14/07/2007

14Hs - Abertura da Mostra Esportiva Cultural

1.1 Apresentação da Oficina de Teatro e Hora
doConto - Tema: "Não desista de seus sonhos"
Núcleo Corpo de Bombeiros.
Participantes: Deficientes Visuais

1.2 Apresentação da Oficina de Hip Hop
Núcleo São Pedro
Coreografia: "Nós do Gueto"

1.3 Apresentação de Dança Moderna Infantil
Núcleo Militão

1.4 Apresentação da Oficina de Hip Hop
Núcleo Morgado Rosa

1.5 Apresentação da Oficina de Flauta e Pífero
Núcleo Narciso Suãe

1.6 Apresentação da Oficina de Dança
Núcleo Grêmio Esportivo Bagé

1.7 Apresentação da Oficina de Violão
Núcleo Narciso Sufíe
Grupo: Mirim

1.8 Apresentação do Grupo The Manifest Dança de
rua de Bagé.
Coreografia: Samba Street

1.9 Apresentação Artística
Núcleo 3° Blog
Grupo: Deficientes Físicos

1.10 Apresentação da Oficina de Hip Hop
Núcleo Bagé Padel Center

1.11 Apresentação de Dança Moderna
Participação Franciele (Amiga do Projeto)
Núcleo 3° Blog

1.12 Apresentação de Dança Estilo Livre
Núcleo Narciso Sufie

1.13 Apresentação de Ginástica Olímpica
Núcleo 3° Blog

1.14 Apresentação do Grupo de Pagode Adulto
Núcleo Narciso Suiíe

1.15 Apresentação de Dança Moderna
Núcleo Recreativo

1.16 Apresentação de Jazz
Núcleo São Pedro

MOSTRAS

-Oficina de Bijuteria
Núcleos 3° Blog e Corpo de Bombeiros

- Oficina de Biscuit
Público: Deficientes Visuais
Núcleo Corpo de Bombeiros

- Oficina de Caixas Decoradas
Núcleo Grêmio Esportivo Bagé e Militão

- Oficina de Pintura em Tecido
Núcleo Bagé Paddle Center

Realização Ministério
do Esporte
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atividades esportivas, culturais e de lazer. Crianças,
jovens, adultos e PPNEs, fazem parte dos 10 núcleos
do Programa, transformados em grandes centros de
convívio.

Na Semana de Bagé, o Programa Esporte e
Lazer da Cidade pretende mostrar um pouco mais a
cerca do funcionamento deste grandioso programa,
bem como envolver a comunidade Bageense em
diversas atividades esportivas e culturais, prometendo
muita diversão e alegria.

PROGRAMAÇÃO

14/07/2007

14Hs - Abertura da Mostra Esportiva Cultural

1.1 Apresentação da Oficina de Teatro e Hora
doConto - Tema: "Não desista de seus sonhos"
Núcleo Corpo de Bombeiros.
Participantes: Deficientes Visuais

1.2 Apresentação da Oficina de Hip Hop
Núcleo São Pedro
Coreografia: "Nós do Gueto"

1.3 Apresentação de Dança Moderna Infantil
Núcleo Militão

1.4 Apresentação da Oficina de Hip Hop
Núcleo Morgado Rosa

1.5 Apresentação da Oficina de Flauta e Pífero
Núcleo Narciso Suãe

1.6 Apresentação da Oficina de Dança
Núcleo Grêmio Esportivo Bagé

1.7 Apresentação da Oficina de Violão
Núcleo Narciso Sufíe
Grupo: Mirim

1.8 Apresentação do Grupo The Manifest Dança de
rua de Bagé.
Coreografia: Samba Street

1.9 Apresentação Artística
Núcleo 3° Blog
Grupo: Deficientes Físicos

1.10 Apresentação da Oficina de Hip Hop
Núcleo Bagé Padel Center

1.11 Apresentação de Dança Moderna
Participação Franciele (Amiga do Projeto)
Núcleo 3° Blog

1.12 Apresentação de Dança Estilo Livre
Núcleo Narciso Sufie

1.13 Apresentação de Ginástica Olímpica
Núcleo 3° Blog

1.14 Apresentação do Grupo de Pagode Adulto
Núcleo Narciso Suiíe

1.15 Apresentação de Dança Moderna
Núcleo Recreativo

1.16 Apresentação de Jazz
Núcleo São Pedro

MOSTRAS

-Oficina de Bijuteria
Núcleos 3° Blog e Corpo de Bombeiros

- Oficina de Biscuit
Público: Deficientes Visuais
Núcleo Corpo de Bombeiros

- Oficina de Caixas Decoradas
Núcleo Grêmio Esportivo Bagé e Militão

- Oficina de Pintura em Tecido
Núcleo Bagé Paddle Center

Realização Ministério
do Esporte
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Centro Social Urbano comemora 29 .anos
No domingo (28), o Centro So-

cial Urbano completará 29 anos de
existência. Na ocasião, será home-
nageado o já falecido ex-coordena-
dor do local, Ubaldo Brasil
Saraçol.

O evento é uma promoção da

Secretaria Municipal do Trabalho e
Assistência Social (SMTAS), com
o apoio do programa Esporte e La-
er da Cidade. Em caso de mau tem-

po, a programação será transferida
para o dia 4 de novembro.

Segundo in formações do atual

coordenador, Giordel Marques, na
sexta-feira, dia 26, o expediente do
Centro Social será somente até às
15h.

A programação
- 14 h: Início das atividades com

mateada
- 15 h: Inauguração do campo de

futebol
- 15h30min: Apresentações dos

núcleos do Esporte e Lazer da Ci-
dade

- 16h30min: Show com Ksão e

banda
- 17 h: Daniel Pacheco violão e

voz
- 18 h: Apresentação do grupo

de dança de rua - The Man ifest
- 19 h: Encerramento com show

de pagode - Pura sedução
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Hoje acontece o Torneio
Primavera de Futebol no Militão

Hoje (26), o programa Esporte e
Lazer da Cidade promove o Torneio
Primavera de Futebol, no Militão. A
competição, que inicia às 13h30min,
reunirá os integrantes dos núcleos

arciso Sufie, 3° Blog, Morgado
Rosa, Centro Social Urbano, São
Pedro, Militão e Grêmio Esportivo

Bagé.
O torneio será de todos contra

todos, onde a equipe que somar mais
pontos será a campeã. A idade per-
mitida para participar é de 12 a 15
anos. Cada equipe poderá inscrever,
no máximo, 10 atletas. Os primeiros
colocados recebem premiação.



Bagé, QUINTA-FEIRA, 11 de outubro de 2007

Minuano Cidade

Festa da Criança do Esporte e Lazer
é transferida para domingo

A 3' edição da Festa da Cri-
ança, promovida pelo programa Es-
porte e Lazer da Cidade, Rádio DeI-
ta FM, Difusora AM e Jornal
MINUANO, agendada para ocor-

rer na sexta-feira, na Praça da Es-
tação, foi transferi da para o domin-
go, em função das previsões de chu-
vas para o dia 12.° evento conta com a reali-

zação da 3' Minimaratona Infantil
pelo centro da cidade, desenvolvi-
mento de oficinas esportivas e cul-
turais, além de diversas brincadei-
ras.



Bagé, QUARTA-FEIRA, 10 de outubro de 2007

Minuano Cidade

Dia das Crianças é comemorado com
muitas atividades em Bagé

Como é de tradição, o feriado do dia 12 de outu-
bro, Dia da Criança, reserva várias programações de di-
versão para a garotada. Festas ao ar livre, atividades es-
portivas e recreações estão sendo organizados por várias
entidades.

Entre elas, o Centro Mathilde Fayad, que promo-
ve a Semana da Criança, com programação que começou
na última segunda-feira e estende-se até o dia 12. Todas
as atividades acontecem na sede do local.

Para as crianças do bairro São Judas e arredores, o
encontro acontece no Centro Social Urbano (CSU). A
entidade, em parceria com o Grupo Maná, da Igreja Mis-
são Profética de Bagé, promove ações no dia 12, a partir
das 10h, iniciando com um café da manhã. Na finalização,
às 17h, acontece a doação de brinquedos cedidos por
empresas locais. O dia de festa conta ainda com apresen-
tações de danças e brincadeiras. Podem participar crian-
ças de até 12 anos e as inscrições devem ser feitas ante-
cipadamente, pelas mães, no Centro Social Urbano ou na
sede da Igreja.

A festa na Praça
o Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC),

da prefeitura promove, também no dia 12 de outubro,
uma festa direcionada aos pequenos. A série de atrações
começa às 15h e inclui um bolo gigante, brincadeiras,
pintura de rostos, atividades esportivas e culturais. São
promotores da iniciativa ainda a Rádio Delta FM, Difusora
AM e Jornal MINUA O.

O ponto alto da comemoração é a 38 Minimaratona
Infantil. As inscrições para a prova já estão abertas e
devem ser feitas nos Núcleos do PELC ou na Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer (Smel). A disputa será
dividida nos naipes masculino e feminino, e nas categori-
as mirim (de 7 a 10 anos), infantil (de 1I a 14 anos) e

juvenil (de 15 a 18 anos). O percurso terá uma extensão
de 1.200 metros, partindo da Praça da Estação, dobran-
do na Ismael Soares, indo até a Avenida Barão do Triun-
fo, e retornando pela Bento Gonçalves até o ponto de
partida.

As inscrições são gratuitas, mas os jovens devem
portar uma autorização, além de estarem acompanhados
pelos responsáveis no dia da disputa. Os três primeiros
colocados recebem premiação.

Programação do Mathilde Fayad
Hoje

8h30min; 10h; 13h30min e 15h.
Sessão infantil de filmes: Sherek 2



encerra as

Sábado terminou a 1a Olimpíada Tradicionalista de Bagé, com a realização
das finais do futebol de bombachas. Diferente das outras modalidades, que
já haviam recebido as premiações, esta categoria reuniu mais de 100 pe~soas,
entre atletas e comunidade, no CTG Cinco Cruzes, para as disputas decisivas.

Ao final do dia, receberam as premiações os seguintes CTGs ::1 °
Cinco Cruzes :: 2° Alma Campeira :: 3° Cruzeiro do Sul :: 4° Estância Recreio.

para
Surdos integra

A associações de surdos das cidades de Bagé, Pelotas e Rio Grand:
""""'" eM'i''Y'e'l"8mI'et:l!'lide~ 1'16Cil'l;il~i'o S8-8Pe-dffl, -e'm Beg', 6'1'0tl a-i~~utt.l de ur

torneio de futsal organizado pelo núcleo do Militão, do programa Esport
e Lazer da Cidade (PELC). Em torno de 100 atletas participaram d
competição.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) custeou um almoç
para todos os participantes. Os primeiros colocados receberam troféu
medalhas.

Em Bagé, o núcleo cio Mrlitão trabalha com 37 portadores de surde:
proporcionando diversas atividades. entre elas o futsal.

Vencedores :: r Pelotense (Pelotas) :: 2° ASRG (Rio Grande) :: 3
ASB (Bagé):: 4° ASP (Pelotas)
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uélo pronto para
Passeio Ciclístico da Primavera

Está tudo pronto para o Pas-
seio Ciclístico da Primavera agen-
dado para esse domingo. O evento,
que inicia às 14h, terá como ponto
principal o Largo do Centro Admi-
nistrativo e a Praça da Estação, onde
será a largada e a chegada da festa.

Até sexta-feira, mais de du-
zentos inscritos foram contabiliza-
dos. As inscrições para as' categori-
as de cliclista mais jovem, mais ido-
so, melhor fantasiado e bicicleta

mais decorada seguem até a manhã
de hoje, e podem ser efetuadas nas
Lojas Obino.

Dentre as atividades aconte-
cerão shows, mateada, sorteios e
distribuição de brindes para os ci-
clistas e as crianças poderão de di-
vertir com recreação infantil nos
brinquedos infláveis. Haverá, ainda,
arrecadação de alimentos não-pere-
cíveis que serão destinados a insti- .
tuições de caridade, onde os doad -

res concorrerão a prêmios especi-
ais. A realização é da Prefeitura de
Bagé, RBS TV Bagé, e Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer - Pro-
grama Esporte e Lazer da Cidade -,
e conta com o apoio das secretarias
municipais de Transporte e Circu-
lação (SMTC) e de Saúde e Meio
Ambiente (SMSMA), Jornal MINU-
ANO, Departamento de Água e Es-
goto de Bagé (Daeb), Detran-RS e
Res ate Car.



Bagé, SÁBADO, 29 e DOMINGO, 30 de setembro de 2007

Minuano Cidade

Jogos aproximam idosos de Bagé e Porto Alegre
A tarde ensolarada de ontem foi diferente para os

idosos que participam do Programa Esporte e Lazer da
Cidade. Na Praça Esporte eles aprenderam e praticaram
as regras do vôlei, basquete e handebol desenvolvidas
especialmente para os idosos.

A coordenadora-geral do Programa Esporte e Lazer
da Cidade em Bagé, Ana Elenara Silva Pintos, conta que
os cerca de 100 funcionários do programa realizaram dois
dias de capacitação com a especialista em geontologia do
Pele em Porto Alegre, Daise Guimarães. Conforme Ana
Elenara, integrantes do grupo da terceira idade do Giná-
sio Tesourinha, de Porto Alegrem, efetuaram demonstra-
ções de jogos adaptados especialmente para idosos.

Para finalizar a capacitação, os integrantes do Pele
de Bagé e Porto Alegre demonstraram suas habilidades e
aproveitaram para trocar experiências com os novos

FRANCISCO RODRIGUES

amigos. Depois de jogar as três modalidades adaptadas,
os idosos de Bagé já estavam prontos para difundir a
nova atividade e em busca da formação de times para a
realização de torneios.

Ana Elenara ressaltou que a atividades fez parte
das atividades da Secretaria Municipal de Esporte em
Lazer, dentro das comemorações da Semana do Idoso.
Segundo ela, a formação dos agentes busca capacitar a
equipe do Programa Esporte e Lazer da Cidade para de-
senvolver novas opções de atividades físicas, com foco
nos jogos adaptados, no município.



Bagé, 26 de setembro de 2007, Quarta-feira 7

Definidas as
presentações d

Dança dos Idosos
Foi definida na segunda-fei-

ra, a ordem de apresentação dos
casais inscritos para participar
do evento 'Dança dos Idosos -
O Show da Vida'. A escolha ocor-
reu durante a reunião entre os
inscritos e a coordenadora do
Programa Esporte e Lazer da Ci-
dade, Ana Elenara Pintos, E o
coordenador de eventos da RBS
TV Bagé, Alberto Silveira, reali-
zada pela manhã no Centro de
Convívio da Prefeitura.

Até o momento, quatro casais
estão inscritos. Os primeiros a
se apresentarem serão os do
núcleo do Grêmio Esportivo
Bagé (2), e após do SESC - Ma-
turidade Ativa -, e Viva o Doce
Prazer de Viver.

Na ocasião, os casais foram
orientados para suas respectivas
funções e o sistema de avalia-
ções. O evento acontece nesta
quinta-feira, às 16 h, no Centro
Cultural Auxiliadora, e é promo-
vido pela Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer - Programa Es-
porte e Lazer da Cidade - e RBS
TV Bagé, com apoio do Correio
do Sul e Rádio Difusora.

A entrada é franca, e após as
apresentações será realizado um
baile.

---~
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SHOWS, MATEADA,
RECREAÇÃO INFANTIL,

PARQUE INFLÁ VEL E
MUITOS BRINDES

CAMISETA AOS 200
PRIMEIROS INSCRITOS

Faça sua Inscrição
Gratuita nas Lojas Obino

Seja Solidário!!!
Leve 1 Kg de Alimento

Concorra a uma
Premiação Especial
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Bagé, 24 de setembro de 2007, segunda-feira

Dança dos Idosos acontecerá na quinta-feira
Dentro das comemorações da Semana do idoso será realizada na quinta-feira, 27 de setembro, à partir das

16h no Centro Cultural Auxiliadora, a Dança dos Idosos - O Show da Vida.
O evento é promovido pela RBS TV Bagé, Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Esporte

e Lazer e Programa Esporte e Lazer da Cidade, com apoio do Correio do Sul, Rádio Difusora, Secretaria Muni-
cipal de Trabalho e Ação Social, Secretaria Municipal de Cultura e Comissão Organizadora da Semana Munici-
pal do Idoso.

A programação terá início às 15 h e se estenderá até às 17h45min. Poderão participar integrantes dos grupos
de idosos e terceira idade, núcleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade e Clubes de Mães, com idade mínima
e comprovada de 50 anos.

Os ritmos de dança serão tango, discoteca, samba e bolero.
Os casais inscritos deverão estar no local 1 h antes do início do evento, na quinta-feira. Hoje a tarde haverá

a definição da ordem de apresentação, através de sorteio com todas as instituições inscritas, às 14 h no Centro
de Convívio da Prefeitura Municipal (Centro Administrativo).



~-----Bagé, SÁBADO, 22 e DOMINGO, 23 de setembro de 2007 ...•
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,.: Minuano Cidade
Entregues os premios da

ia Olimpíada Tradicionalista
Os responsáveis pela promoção da 1a Olimpíada Tradici-

onalista, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Programa
Esporte e Lazer da Cidade -, com o apoio da RBS TV Bagé e
Jornal MINUANO, entregaram, na última quinta-feira, as
premiações aos vencedores das competições.

A solenidade ocorreu na Praça das Carretas e contou com
a presença do secretário de Esporte e Lazer, Sílvio Machado,
do coordenador de Tradicionalismo, Jorge Luiz Braga Abott,
da coordenadora do Pele, Ana Elenara Pintos, dentre outros.

A única modalidade que não recebeu prêmios foi a do fu-
tebol de bombacha. A entrega está prevista para o dia 29 de
setembro, a partir das 14h, no CTG Cinco Cruzes, após a rea-
lização das finais.

Modalidade Vencedores
Solo 1° - Bernadino dos Santos

2° - Emilio Pereira
3° - Luciano Cou o

Tava 1° - João Cartos Brasil
2° - Cacaio Oscar Collares
3° - Alex Sandro Meireles

Truco 1° - Ipiranga I Pele - Roberto Augusto Oliveira, Braz
Montesano, Valter Vieira E Bráulio Pereira
2° - Unidos - Cláudio Molina, Aquino Gomes, José Cartos
Centena
3° - Tinhosos - Marco Antônio Lisboa Simôes, Jesus Mílton
da Silva, Joel Lo es de Oliveira e Luiz Au usto Cá ua

Vaca parada Categoria Piá:
1° - Émerson Brum
2° - Darlã Lima
Categoria Guri:
1° Éverton Jardim
2° Dener Araújo
3° lago Alves
Categoria Adulto:
1° - Éder Lima
2 - Sérgio Renato
3° - Edinílson Jacinto

Escova 1° - Luíz Alberto Machado Gomes e Manuel Antônio
Azambuja de Oliveira
2° - Paulo Roberto Jardim de Oliveira e Olmír Rodrigues de
Brito

Bocha campeira 1° - Paulo Bortoluzzi e Moacir Dalmolin
2° - José de Jesus Alves Dos Santos e Elizandro Lemos
Chaves
3° - Ênio Luiz e Luiz Gonza a



Olimpiada

Ab No domingo a l,a Olimpíada Tradicionalista teve seu inicio no CTG Campo
erto, com a disputa do, Jogo de Tava. No total 22 competidores,

~~fresentando os CTGs Cruzeiro do Sul, Cinco Cruzes, Prenda Minha, Gaspar

d
,l verra Marfins, Campo Aberto e PTG Esporte e Lazer participaram da
rsputa. '

t
Nesta modalidade foram realizadas 11 cruzas elirninatórias e como houve

empo, as finais, '

1: . João Carlos Brasil - CTG Campo Aberto
2 . Oscar Collares -CTG Prenda Minha
3° . Alex Sandro Barbosa Meireles - CTG Cruzeiro do Sul'

----

Notas
e

Lazer
No último sábado, noCTG Prenda Minha, foram escolhidas as prendas

do PTG do programa Esporte e Lazer da Cidade. As vencedoras irão
participar da disputa municipal que acontece amanhã, no Clube Caixeira'.

Para a escolha, as candidatas foram avaliadas através de provas teóricas
e de redação com os temas da Revolução Farroupilha e da História de Bagé,
além do desfile e apresentações artísticas, O evento contou com a
participação de 11 concorrentes,

As prendas '
Juvenil Nádia Rodrigues Moura, Núcleo Morgado Rosa :: Mirim Maíra

Marques Simões, Núcleo Narciso Surte.,



27/Sctembro - sa Feira
Na Semana Municipal do Idoso a partir das 16h

no Centro Cultural Auxiliadora
Concurso de Dança

Tanga, Discoteca, Samba e Bolero
15 b - Chegada e Recepção ~ H.ill.I.nOO:.

16 b - Abertura com apresentação do Grupo de ~ UUI

Ventre Chams-Mai
- Apreseatação do Grupo de Dança dt IDOSOS
Secretaria Mwticipal de Esporte e l.azer de PO.

161140 -Inicio Dança dos Idosos - O Show da V.
Apresentação Jwados - 2 Técnicos - 3 PmooaIidadr.s

17h30 - Apresentação da Cia, Bnsilrira de Dança
17b4S - Baile de eocerramento

Promoção: Apoio:

SMEl
Seeretaria-'r.ic1p.ldt

Etpot1e t Laz.,



Bagé, TERÇA-FEIRA, 18 de setembro de 2007

Minuano Cidade

Olimpíada chega a
o último domingo foi de provas finais nas Olim-

píadas Tradicionalistas, promovidas pela Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e Lazer (Smel). As provas acontece-
ram no PTG Cinco Cruzes, durante todo o dia, na
Embrapa. As Olimpíadas aconteceram em várias entida-
des tradicionalistas, desde o mês de agosto.

O patrão do PTG Cinco Cruzes, Erci Silva
Rodrigues, avaliou a iniciativa como positiva. "Foi mui-
to bom para unir os tradicionalistas e incentivar as enti-
dades. Foi uma forma de confraternização", disse ele.

As provas, escolhidas por uma comissão em con-
junto com a Smel, foram bem campeiras. Entre elas des-
tacaram-se o jogo de tava, truco, vaca parada e a bocha
campeira.

Para fechar com chave de ouro, participantes
pilchados estiveram no Cinco Cruzes para o torneio da
vaca parada. Somente no domingo, foram mais de vinte
competidores, nas categorias piá, guri, livre e veterano.
Emerson Garcia de Brum, de apenas oito anos, explicou
que é preciso força no braço e rebolear direito para atirar
parelho. Ele foi um dos vencedores, representando o Cam-
po Aberto, sendo um dos competidores mais novos. Seu
pai, Hervandil de Brum, de 55 anos, por sua vez, era um
dos mais velhos; "Eu acho que tem que trazer a gurizada
para participar. E uma forma de sair da rotina e integrar os
mais velhos com os mais novos. Eu trouxe meus dois
filhos, os crio dentro do CTG", comentou Brum, enquan-

seu final
FRANCISCO RODRIGUES

VACA PARADA: atração dofinal de semana

to se preparava para laçar. Ana Elenara da Silva Pintos,
coordenadora geral da promoção, avisa que todos os par-
ticipantes devem comparecer na Praça das Carretas, no
próximo dia 20, a partir das 16h, para receber a premiação
das modalidades. As provas finais do futebol de
bombachas foram canceladas em função do falecimento
de um dos integrantes da entidade onde seriam realiza-
das. A nova data será divulgada e acontecerá após a Se-
mana Farroupilha.

Confira os vencedores das Olimpíadas
1° ~der Lima
2° Sergio Renato
3° Edinilson Jacinto

'1Jogo de Tava
1 - João Carlos Brasil
2° - Cacaio Oscar Collares
3° - Alex Sandro Melreles

mes, José Carlos Centena
3° Marco Antônio Lisoa Sim6es, Jesus'
Milton da Silva, JoeI Lopes de Oliveira e
LulZ Augusto Cáppoa

4) Vaca Parada
C.legoria piá
l' Emerson Brum
2° DarIA Lima

51Escova
1 Lulz Alberto Machado Gomes e Manue
AntOnio Azambuja de Oliveira
2° Paulo Roberto Jardim de Oliveira
Olmir Rodrigues de Bnto

61 Bocha Campelra
1 Paulo 8ortoluzzi e Moacir Oalmolin
2" José de Jesus Alves dos santos
Eli~andro Lemos Chaves
3° Enio Luiz e Luiz Gonzaga

21 Jogo do Solo
1 - Bernadino dos Sàntos
2° - Emillo Pereira
3' - Luclano Cougo

3) Truco
1° Roberto AugustOc Oliveira,
Braz MontesallÓ; Valter Vieira e
Brãullo Pereira .
2° Claudio Mollna, Aqulno Go-



Bagé, SÁBADO, 15 e DOMINGO, 16 de setembro de 2007

Minuano Cidade
Olimpíada Tradicionalista chega às finais

do solo e da vaca parada
A I" Olimpíada Tradicionalista, promovida pela Prefeitura de Bagé, com serviços da Secretaria Municipal de

Esporte e Lazer - Programa Esporte e Lazer da Cidade -, com o apoio da RBS TV Bagé. realiza. neste domingo. às
9h, no CTG Cinco Cruzes, as eliminatórias e as finais da vaca parada. Ontem. foram decididos os vencedores da
prova do solo, no CTG Gaspar Silveira Martins. Os resultados serão divulgados no início da próxima semana

Já a decisão do futebol de bombacha, que estava programada para ocorrer hoje, no CTG Prenda Minha, fui
cancelada em função do falecimento do integrante de um dos CTGs participantes. Uma nova data será agendaJa.
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Curso de Educação Física implanta
projeto com deficientes visuais

Marcela Mello

o curso de Educação Fí-
sica da Urcamp deu início no
mês de julho, ao projeto que pre-
vê o desenvolvimento de ativi-
dades de atenção a portadores
de necessidades especiais. Nes-
te primeiro momento, o curso
buscou a parceira com o pro-
grama Esporte e Lazer da Ci-
dade, tendo como público alvo
portadores de deficiência visu-
al. A coordenação do projeto é
das professoras Nice Nocchi e
Carmem Barbosa, que já pro-
moveram dois encontros com o
grupo participante. Nestas pri-
meiras atividades está sendo re-
alizado um trabalho geral com
avaliações físicas, como de pos-
tura, de flexibilidade, coleta de
medidas, altura, peso, entre ou-
tras.

Segundo explicou Nice, a
idéia é fazer desta primeira ex-
periência com os deficientes vi-
suais um projeto piloto, que, pos-
teriormente servirá de base
para trabalhos com portadores
de outrr= necessidades especi-
ais, como os cadeirantes, por
exemplo. "Este projeto possui
dois focos: o primeiro é o de-
senvolvimento do sujeito, e o

segundo é o aprimoramento de
metodologias para os estudan-
tes do curso", disse, acrescen-
tando que uma das metas prin-
cipais desta iniciativa é fazer
com que o Corujão/Urcamp pos-
sa se tomar um centro de refe-
rência de desenvolvimento de
grupos especiais.

Qualidade de vida
A primeira turma de defi-

cientes visuais já participa de ati-
vidades no programa Esporte e
Lazer da Cidade, daí o trabalho
em conjunto. "Lá as atividades
são mais lúdicas, aqui vai ser
mais acadêmico, mais científi-
co. Esta parceria é para unir os
esforços", comenta.

A professora explica que,
em geral, pessoas com defici-
ência visual são muito sedentá-
rias, o que acarreta problemas
de flexibilidade e de postura bas-
tante acentuados. "A atividade
física só vem contribuir com a
qualidade de vida, e o esporte é
um chamamento, é por onde as
pessoas vêm", acredita.

Outra idéia que deve tam-
bém integrar o projeto em bre-
ve, é a interdisciplinaridade. As
coordenadoras pretendem, de

MÁRIO PEREIRA

META: mais atendimentos
~

acordo com as necessidades dos
grupos, buscar parcerias com
outros cursos da universidade,
não só na área da saúde, mas
também em áreas como a
Informática, com o intuito de
proporcionar ampliar perspecti-
vas de vida como um todo

O grupo tem encontros
semanais no Ginásio Corujão,
todas as terças-feiras, a partir
das 14h. Pessoas portadoras de
deficiência visual interessadas
em participar podem procurar as
coordenadoras do projeto.
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.Sábado foi dia de Olimpíadas

Tradicionalistas
Aconteceu no último fi-

nal de semana a primeira eta-
pa das Olimpíadas Tradiciona-
listas, promoção da Secretaria
de Esporte e Lazer, por meio
do PTG do Programa Esporte
e Lazer do município.

Apenas as provas de do-
mingo foram canceladas em
função do mau tempo. No sá-
bado, 22 participantes concor-
reram, no Campo Aberto, na
prova de tava. A tava é uma
peça de osso, com uma chapa
de bronze e outra de ferro, uti-
lizada para arremesso indivi-
dual.

Seis entidades participa-
ram da disputa no sábado:
CTG Gaspar Silveira Martins,
PTG Esporte e Lazer, CTG
Prenda Minha, CTG Cinco
Cruzes, CTG Cruzeiro do Sul
e CTG Campo Aberto.

Para o próximo final de
semana, estão programadas as
provas de Solo, um jogo de
cartas de origem espanhola, e
a o arremesso de laço na vaca

BOSCO

PROVAS: aconteceram no sábado e retomam no
próximo final de semana

com a cultura tradicionalista
foram escolhidas em uma sé-
rie de reuniões realizadas com
os CTG's das cidades.

O final da programação
culmina com a Semana
Farroupilha, no dia 20 de se-
tembro. Os vencedores da
etapa de sábado foram João
Carlos Brasil, do Campo
Aberto, Cacaio Collares, do
Prenda Minha e Alex Sandro
Meirelles, do Cruzeiro do
Sul.

parada. Para esta última, três
categorias podem participar:
Piá, até 10 anos, Guri, de lI a
15 anos, Adulto, de 16 a 60
anos e Veterano, acima dos 60
anos.

As inscrições podem ser
realizadas até amanhã, no
CTG Cinco Cruzes, ou com os
representantes do Esporte e
Lazer, no Militão. Segundo a
coordenadora do programa,
Ana Elenara Pintos, as moda-
lidades originais e de acordo

PTG do Esporte e Lazer escolhe suas prendas
DIVULGAÇÃO

Na noite do último sába-
do, no CTG Prenda Minha,
foram escolhidas as prendas
do PTG do programa Esporte
e Lazer da Cidade. As vence-
doras irão concorrer na disputa
municipal, que ocorre no dia 25
deste mês, no Clube Caixeiral.

Para a escolha, as
candidatas foram avaliadas
através de provas teóricas e
de redação com os temas da
Revolução Farroupilha e da
História de Bagé, além do des-
file e apresentações artísticas.
O evento contou com a parti-
cipação de 11 concorrentes.
Logo após, aconteceu umjan-
tar baile, promovido pela Se-
cretaria Municipal de Esporte

Juvenil
Nádia Rodrigues Moura - Núcleo Morgado Rosa

Mirim
Maíra Marques Simões - Núcleo Narciso Suüe

Vencedoras
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Prendas da Semana
Farroupilha

escolhidas no
serão
domingo

Neste final de semana a sede campestre do Clube Caixeiral será palco
do concurso que escolherá as prendas da Semana Farroupilha de Bagé. A
beleza da mulher bajeense será destaque durante os eventos que acontecem
de 13 a 20 de setembro.

De acordo com o membro da comissão do concurso, representante da
13" Coordenadoria Regional de Educação, Roberto Ribeiro, serão escolhidas
as primeiras, segundas e terceiras prendas adulta, juvenil e mirim. Estarão
participando 15 candidatas representando diversas entidades tradicionalis-
tas da cidade, entre elas os CTGs Prenda Minha, Sentinela da Fronteira,
Cruzeiro do Sul. Clube Caixeiral e ainda os PTGs Reculutando o Passado, do
programa Esporte e Lazer e o Estrela do Sul. Os integrantes da comissão
avaliadora são da cidade de Santana do Livramento.

As candidatas serão submetidasa várias etapas de avaliação. A prova
escrita começa às 10h de domingo. A tarde acontecem as apresentações
artísticas e a mostra de artesanato.

O desfile oficial das prendas que participam do concurso acontece à
noite durante um jantar-baile na sede social do Caixeiral, com animação do
grupo Tchê Cambichos. Na ocasião também acontece a divulgação dos resul-
tados e a colocação das faixas nas vencedoras.

Atualmente ostentam as faixas as prendas da Semana Farroupilha do
ano passado: Fernanda Moreira Pereira (prenda adulta), Maiele Dornelles
Silveira (prenda juvenil) e Natália da Silveira Darnião (prenda mirim).

Candidatas na categoria mirim:
- Djenyfer Veloso Caetano (CTG Clube Caixeiral)
- Roberta Rodrigues Jacinto (CTG Prenda Minha)
- Eduarda Camargo da Silva (CTG Prenda Minha)
- Renata Barbosa de Oliveira (CTG Prenda Minha)
- Francieli Garcia Gonçalves (CTG Sentinela da Fronteira)
- Maíra Marques (PTG do programa Esporte e Lazer)

Candidatas na categoria juvenil:
- Carina de Souza Silva (PTG Reculutando o Passado)
- Naima Rodrigues Moura (PTG Estrela do Sul)
- Raiane Alves Simas (CTG Prenda Minha)
- Tarciane Maiara Cabal Tobaldi (CTG Sentinela da Fronteira)
- Angélica Camargo da Silva (CTG Prenda Minha)
- Nádia Rodrigues Moura (PTG do programa Esporte e Lazer)

Candidatas na categoria adulta:
- Fabiane Gularte Gomes (CTG Prenda Minha)
- Daniela Oomingues Sturzá Outra (CTG Prenda Minha)
- Silvia Angélica Dias Ximendes reto Cruzeiro do Sul)
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Olimpíadas
Tradicionalistas começam

neste sábado
Têm início neste sábado,

às 14h, as primeiras competi-
ções das Olimpíadas Tradicio-
nalistas, tendo como sede o
CTG Campo Aberto. A primei-
ra edição do evento que pre-
tende valorizar a cultura e os
jogos tradicionalistas culmina
nas comemorações de 20 de
Setembro, com a premiação
dos campeões.

Numa promoção da Se-
cretaria Municipal de Esporte
e Lazer e Programa Esporte e
Lazer da Cidade, o evento pre-
vê o desenvolvimento de com-
petições com jogos típicos da
cultura do Rio Grande do Sul.
"O nosso programa está sem-
pre voltado para o lado social,
não apenas para o esporte, mas
a cultura, o lazer e a valoriza-
ção humana", disse a coorde-
nadora do Pele, Ana Elenara
Pintos.

As olimpíadas serão rea-
lizadas numa grande parceria
com CTGs e PTGs da cidade,
que irão acolher as competi-
ções. Os jogos têm início nes-
te final de semana, e se esten-
derão até o mês de setembro,
num calendário que prevê uma
modalidade por final de sema-
na. "Nós da Smel somos os
responsáveis por toda a orga-
nização do evento. Já as enti-
dades servirão como sede dos
jogos e estão comprometidas
com a mobilização das suas
comunidades", disse a coorde-

nadora, lembrando que o pró-
prio programa já possui o Pi-
quete de Tradições Gaúchas
Esporte e Lazer da Cidade.

Os jogos
Sete modalidades estão

programadas para esta primei-
ra edição das Olimpíadas Tra-
dicionalistas. Os jogos que
compõem as competições fo-
ram definidos através de reu-
niões com as entidades tradi-
cionalistas de Bagé, e com
base no regulamento de jogos
do Movimento Tradicionalista
Gaúcho. "Fizemos algumas
adaptações.

O futebol de bombachas,
por exemplo, não é previsto no
regulamento do MTG, mas foi
indicado e aceito pelos patrões
das entidades", explicou Ana
Elenara.

Assim, ficaram estipula-
das dentro do calendário das
olimpíadas o Jogo de Tava, a
Bocha Campeira, o Truco, a
Escova, a Vaca Parada, o Solo
e o Futebol de Bombachas.

Neste final de semana
acontecem as provas de Jogo
de Tava, sábado, às 14h, no
CTG Campo Aberto, e no do-
mingo, a partir das IOh, no
CTG Cruzeiro do Sul, ocorrem
as competições de Bocha.

No domingo, novas
provas serão realizadas no
CTG Cruzeiro do Sul, a par-
tir das 10h.
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CONHEÇA A REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
Núcleo de Referência da Criança e o Adolescente (NURECA) -
Oportuniza o atendimento efetivo das demandas relativas às crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade e exclusão social.
Programa Primeira Infância Melhor (PIM) - Orienta e ajuda as
famílias no processo de desenvolvimento de seus filhos, de zero a seis
anos, visando também o atendimento as gestantes.
Casa do Guri - Abriga crianças e adolescentes na faixa etária de O a 12
anos em situação de risco, maus tratos, abandono, violência doméstica,
negligência, exploração, etc.
Casa da Menina - Abriga meninas na faixa etária de O a 17 anos em
situação de risco, maus tratos, abandono, violência doméstica,
negligência, exploração, etc.
Casa de Passagem Porta Aberta - Abriga adolescentes em situação de
rua, entre 12 e 18 anos, oferecendo um espaço de acolhimento com
refeições, orientação sobre saúde, higiene, limites, escola, atendimento.
psicossocial e desenvolvimento de atividades.
Programa Sócio-Educativo em Meio Aberto (PROSEMA) - Propicia
a recepção do adolescente infrator encaminhado pelo Poder Judiciário,
orientando e acompanhando o adolescente no cumprimento das medidas
sócio-educativas.
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) - Viabiliza
um conjunto de ações sócio-educativas articuladas no enfrentamento do
trabalho infanto-juvenil.
Agente Jovem - Forma jovens de 15 a 17 anos de forma global para a
vida adulta procurando sanar lacunas das suas formações pessoais,
visando uma formação cidadã e oportunizando capacitação para o
trabalho.
Pelotão Esperança - Atende crianças de 11 a 14 anos da rede pública
escolar, oriundas de famílias carentes, proporcionando
acompanhamento pedagógico, atividades esportivas, de lazer e de
formação humana.
Esporte e Lazer - Fazer com que o lazer tome conta da cidade e a cidade
tome conta do lazer.
rTempo - Democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade,
como forma de inclusão social, ocupando o tempo ocioso de crianças e
adolescentes em situação de risco social.




