
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURMALINA

Carta de Serviços – SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE TURMALINA

Secretário: Hélio Maciel

Queridos munícipes, devido à pandemia causada pelo CORONAVÍRUS, 

as atividades de esporte  e lazer  de  Turmalina haviam sido  paralisadas em 

nosso  município  como  medida  de  prevenção  à  propagação  desse  vírus. 

Todavia, sabendo da importância da classificação das atividades físicas como 

essenciais também nesse período e fundamentais na manutenção da saúde e 

nos programas contra a obesidade, levando em conta que grande parte da 

população foi, e estão sendo, vacinadas e os números de casos tem diminuído, 

estamos de volta de forma gradual com algumas atividades, seguindo todas as 

medidas de proteção contra a COVID-19. Segue abaixo algumas atividades 

que já estão em andamento. Vamos continuar nos cuidando e fazendo nossa 

parte para que o mais breve possível possamos retornar em segurança com 

muito mais.

 ESCOLA DE FUTEBOL NEWTON FRANÇA;

 AULA DE ZUMBA FITNESS – ADULTO E INFANTIL;

 PASSEIO CICLÍSTICO;

 AGENDAMENTO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS 

DIVERSAS.

 Escolinha de Futebol Newton França

o Finalidade do Serviço:

Este  projeto  visa  por  meio  do  desenvolvimento  esportivo,  do 

lazer, do trabalho em equipe, do espírito esportivo, além de uma 

atividade de preparo para uma vida saudável, auxiliar as crianças 

e jovens na sua formação, integração e construção da cidadania, 



auxiliando  na  inclusão  social  como  elemento  aglutinador  e 

eficiente como meio de prevenção à marginalização, às drogas e 

à violência, se constituindo em um fator de incentivo aos estudos 

e à redução da evasão escolar.

o Requisitos necessários:

- Ter idade entre 04 e 20 anos;

- Estar devidamente matriculado no ensino regular;

- Estar apto a praticar atividades físicas.

o Etapas do processo:

- Realizar a inscrição na Secretaria de Esportes e Lazer.  Para 

isso  se  fará  necessário  estar  com  documentos  pessoais  do 

aluno/atleta e do responsável no caso do aluno/atleta ser menor 

de idade.

- Inscrições realizadas entre nos horários de 07h00 às 11h00 e de 

13h00 às 14h00.

o Demais informações:

- As inscrições são gratuitas e já se encontram abertas;

- As turmas serão divididas em categorias por idades;

-  Dias  e horários  das aulas  ainda serão definidos e em breve 

informados.

 Aula de Zumba Fitness – Adulto e Infantil

o Finalidade do Serviço:

Tem o intuito de oferecer mais uma opção de lazer e atividade 

física para a população de todas as idades. Conhecido como um 

estilo  de  dança  animado,  este  tipo  de  atividade física  ajuda  a 

melhorar a autoestima e o astral  de qualquer pessoa, além de 

beneficiar a saúde de diversas maneiras, como na perda de peso, 

fortalecimento  do  sistema  cardiovascular,  tonificação  da 

musculatura e redução de estresse.

o Requisitos necessários:



- Ter idade a partir de 05 anos;

- Estar apto a praticar atividades físicas.

o Etapas do processo:

-  Realizar  a  inscrição  de  forma  gratuita  diretamente  com  a 

professora Geize, pelo telefone: (38) 9 9206-3502.

o Demais informações:

-  As  vagas  são  limitadas,  sendo  30  para  crianças,  30  para 

funcionários públicos e 30 para o público geral.

- Zumba Kids: 05 a 14 anos. Segunda, quarta e quinta-feira às 

09h00;

- Zumba Adulto: 15 anos ou mais. Segunda, quarta e quinta-feira 

às 18h00.

 Passeio Ciclístico

o Finalidade do Serviço:

Promover  e  incentivar  a  prática  esportiva  na  modalidade  do 

ciclismo. O esporte enquanto fenômeno de articulações sociais, 

haja vista, pelo seu empedramento de intervenção. Promoção da 

saúde, sem distinção de sexo e idade, é elemento importante no 

que tange sua múltipla possibilidade.

o Demais informações:

- As inscrições serão gratuitas e limitadas;

- Em breve, mais detalhes.

 Disponibilização  de  Espaços  (quadras,  campos,...)  para  Práticas 

Esportivas, Previamente Agendadas

o Finalidade do Serviço:

Ofertar  um  espaço  para  a  prática  de  atividades  esportivas, 

sabendo  que  ela  é  classificada  como  um fator  de  proteção  e 

promoção da saúde e está relacionada a inúmeros benefícios, 

como a  redução  de peso,  melhora  cardiovascular,  redução  de 



doenças crônicas, diminuição do risco de morte prematura, entre 

outros.

o Requisitos necessários:

- Realizar o agendamento na Secretaria de Esportes e Lazer de 

Turmalina;

- Ter um responsável munido de CNPJ;

- Seguir todas as medidas de prevenção contra a COVID-19.

Conheça  algumas  da  várias  atividades  que  já  acontecem  em  nossos 

espaços e seus benefícios:

 Futebol dos Veteranos:

Tem como principal objetivo aliar o bem estar e a paixão pelo esporte. O 

futebol  de  veteranos  é  a  categoria  praticada  pelos  aficionados  que  já 

passaram da idade,  mas que jamais deixaram de gostar  desse esporte. 

Essa prática esportiva contribui para que as pessoas consigam uma melhor 

idade mais autônoma e independente. Reduz o isolamento social, melhora 

a  autoestima e  a  autoconfiança,  melhora  a  qualidade  da  massa  óssea, 

fortalece a musculatura, a resistência física e a qualidade de vida.

 Futsal

O futsal é um dos esportes mais praticados no Brasil e uma opção certeira  

para  quem  gosta  de  jogar  futebol,  se  preocupa  com  a  saúde  e  quer 

encontrar uma atividade física prazerosa. A modalidade traz benefícios à 

capacidade  motora  e  aeróbica,  além  de  trabalhar  a  concentração  e 

incentivar a sociabilização.

 Vôlei



O vôlei faz o corpo trabalhar como um todo e pela oxigenação no cérebro 

devido ao estímulo aeróbico, também promove benefícios mentais.

É uma atividade coletiva, que estimula a interação social e a sociabilidade. 

Como  consequência,  ainda  pode  ajudar  a  amenizar  problemas  como: 

sedentarismo, obesidade, colesterol alto e glicemia desregulada.


