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DIA DO DESAFIO SERÁ NA 
QUARTA, 30. MEXA-SE!

Página 3

Praça 18, Ginásio de Esportes e Amador Bueno 
terão atividades gratuitas
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DIA DO DESAFIO SERÁ NA 
QUARTA, 30. MEXA-SE!

Praça 18, Ginásio de Esportes e Amador Bueno terão atividades gratuitas
Para incentivar a prática de atividades físi-

cas e combater o sedentarismo, Itapevi par-
ticipa, no dia 30 de maio, da 24ª edição do 
Dia do Desafio, uma campanha mundial cujo 
objetivo é estimular a população a praticar 
qualquer atividade física por, pelo menos, 15 
minutos consecutivos.

“A adesão ao Dia do Desafio é só mais um 
exemplo da prioridade que a Prefeitura dá 
ao esporte”, diz um servidor. “Estamos cons-
truindo pistas de caminhada, a primeira Are-
ninha da história de Itapevi, vamos entregar 
o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) e aca-
bamos de reformar o Ginásio de Esportes - e 
isso é só o começo”, afirma. 

Em Itapevi, a população poderá participar 
de atividades gratuitas em três pontos da ci-
dade, com destaque para a Praça 18 de Feve-
reiro, no Centro, com programação das 6h às 
21h - e aulão de ginástica das 8h às 9h e das 
17h às 18h.

Também haverá aulões de zumba na qua-
dra de Amador Bueno, ao lado do Cemeb Jor-
nalista João Valério (18h às 19h), e no Ginásio 
de Esportes (19h às 20h).

Além disso, haverá ações nos polos de ini-
ciação esportiva do programa Mais Esportes 
(8h às 18h), na Escola Livre de Dança (8h às 
20h) e em academias particulares parceiras.

Ao mesmo tempo, serão promovidas ações 
destinadas aos servidores públicos, com exer-
cícios de ginástica laboral nos órgãos públicos 
(das 8h às 17h), e aos alunos das escolas das 
redes municipal e estadual de ensino (8h às 
18h).

Para um funcionário público da pasta de 
Esporte, Lazer e Juventude de Itapevi, o Dia 
do Desafio estimula a prática de atividade fí-
sica como forma de qualidade de vida. “Esta 
ação nos possibilita uma compreensão do 

exercício físico como forma saudável de cui-
darmos do nosso corpo e da nossa mente. 
É por meio da movimentação corporal que 
garantimos uma saúde de melhor qualida-
de e reduzimos a possibilidade de doenças 
ligadas ao sedentarismo”, explica.

COMPETIÇÃO ENTRE CIDADES
Tradicionalmente, as cidades de todo o 

mundo participam umas contra as outras - 
desta vez, Itapevi irá enfrentar a cidade de 
Cachoeirinha (RS).

“O objetivo é trocarmos experiências so-
bre o que está sendo feito na área esporti-
va nas duas cidades”, disse um dirigenteda 
secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de 

Itapevi.
No Brasil, as prefeituras participam do 

Dia de Desafio em parceria o SESC (Serviço 
Social do Comércio), que coordena a cap-
tação das cidades que participam da ação, 
organiza reuniões técnicas, distribui mate-
rial de divulgação, fornece camisetas aos 
gestores municipais e realiza o controle e 
resultados da iniciativa.

DIA DO DESAFIO
O Dia do Desafio foi idealizado em 1984 

pela Particip Action, entidade esportiva ca-
nadense, e difundido mundialmente pela 
Trim & Fitness International Sport for All 
Association (TAFISA), de origem alemã. 

Prefeitura quer aproveitar data para estimular prática de exercícios físicos. 

Foto: Pedro Godoy / Ex-Libris/ Secom PMI 
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