MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES

CULTURA, TURISMO E ESPORTE

GUAÇUÍ ADQUIRE UNIFORMES PARA MODALIDADES DE
ESCOLINHAS DE ESPORTES
O MUNICÍPIO RECEBEU OS UNIFORMES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ATLETAS DAS MODALIDADES DE VÔLEI
MASCULINO E FEMININO, ALÉM DA GINÁSTICA RÍTMICA

Publicado em 16/12/2020 às 15:33 (Atualizado em 12/08/2022 às 09:17), postado por Comunicação Guaçuí, Fonte: Esportes Guaçuí

A Prefeitura de Guaçuí, por meio da Superintendência de Esportes, da Secretaria Municipal de
Cultura, Turismo e Esportes (Semcultes), tem comprado uniformes e material de treinamento para
as várias modalidades das escolinhas esportivas mantidas pelo município. E nesta quarta-feira
(16), o setor recebeu uniformes para as modalidades de Vôlei Masculino, Vôlei Feminino e
Ginástica Rítmica. Este ano já haviam sido entregue uniformes e material para a escolinha de
futebol.
O recebimento oficial aconteceu na sede da Semcultes, com a presença da prefeita Vera Costa,
do secretário da pasta, Leonardo Ridolfi, e do superintendente de Esportes, Marcus Lessa.
Também estavam presentes a superintendente de Cultura, Maiara Carvalho, e do superintendente
de Turismo, Judney Vargas.

A aquisição veio atender a uma emenda impositiva do vereador Cícero, visando atender a
demanda esportiva de vários projetos implantados pelo município, como destaca o
superintendente de Esportes, Marcus Lessa. "Esses uniformes de alta qualidade são
extremamente necessários para o bom desenvolvimento dessas atividades esportivas e sociais",
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afirma.
De acordo com ele, a compra de todo esse material esportivo traz maior qualidade para o
andamento das modalidades. "Agora, nossos atletas poderão contar com material novo e de
qualidade para participarem das várias competições e apresentações que fazem parte do
nosso cronograma anual, o que era solicitado há muito tempo", destaca.
Marcus Lessa coloca que o atendimento da emenda impositiva do vereador mostra que o
parlamentar e a Superintendência, assim como a Semcultes, dão importância a todas as
modalidades esportivas existentes em Guaçuí, assim como a seus atletas, sejam profissionais ou
amadores. "Com certeza, não só de futebol vive o esporte", conclui.
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