PERGUNTAS FREQUENTES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO
E CULTURA

1- Qual o horário de funcionamento da SELT?
Todos os dias de 06 às 21 horas os espaços para a prática de atividade
física e esportes. A secretaria funciona de segunda à sexta-feira das 07 às
17 horas.
2- Quais escolinhas de esporte posso fazer na SELT?
Dentro das pedendências da selt temos escolinhas de futsal feminino,
handebol masculino, voleibol misto, basquetebol misto e jiu jitso.
3- Tem algum instrutor para acompanhar os usuários da SELT?
No horário de funcionamento da secretaria, temos educadores físicos que
podem auxiliar em algum questionamento.
4- Possui atividade para a melhor idade?
Sim. De segunda a sexta-feira, de 07 às 09 horas tem ginástica para
melhor idade. Segundas, quartas e sextas, no mesmo horário, vôlei para
adultos.
5- Como faço para participar das atividades da melhor idade?
Existe o Grupo Alegria de Viver, que possui sua sala nas dependências da
SELT e está aberto para novos associados.
6- Como faço para reservar as quadras e o ginásio da SELT?
Deve procurar a secretaria no horário de funcionamento, com um ofício
descrevendo data, horário e todos os detalhes referente a solicitação, e
utilização para o Secretário analisar e ver se há disponibilidade.
7- Posso fazer algum evento na SELT?
Mediante a solicitação e aprovação pelo secretário desde que este esteja
dentro das leis do município sim.
8- Posso andar de bicicleta na SELT? Porque?
Não. Porque além de não dispormos de uma ciclovia, já tivemos acidentes
referente a bicicletas dentro da Selt, e não podemos nos responsabilizar
por ela dentro do espaço
9- Posso utilizar a pista de Skate sem equipamento de segurança?

Não.
10-O que é o Jardim Sensorial?
Um espaço criado para utilização dos visitantes, especialmente para
portadores de necessidades especiais. Aguça os cinco sentidos, promove
o equilíbrio, e é uma forma de terapia e também desperta o aprendizado.
11- Quais os projetos/programas que funcionam na SELT?
Projeto Conquista, CENAV, Grupo Alegria de Viver
12-O que é a Caminhada Ecológica e como faço para participar?
São atividades ao ar livre, onde os participantes conhecem trilhas em
áreas rurais da cidade, com o objetivo de contemplar a natureza, e realizar
uma atividade física tranquila e prazerosa. Para participar é só fazer sua
inscrição através do telefone 3694-4174.
13-Quais os esportes são ofertados pela SELT e onde acontecem?
Para esclarecer com melhor precisão ligeu no telefone 3694-4174, vamos
analisar qual bairro mora quais as atividades mais próxima de você.
14-Para saber sobre pontos turísticos, atrativos turísticos e informações
turísticas onde devo procurar?
Na SELT, no telefone 35-3694-4174 ou através do e-mail
turismo@lavras.mg.gov.br
15-Como faço para participar das competições do municipio?
Na SELT, no telefone 35 3694-4174
16-Como devo proceder para utilizar o Estádio Municipal Coronel Juventino
Dias, antigo campo do Fabril?
Deverá fazer o agendamento através de oficio na SELT, onde será
analisado e deferido.

