
 
 
 

 
 
Fomentando a prática esportiva 
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Os campeões olímpicos pela seleção brasileira de voleibol, Gustavo e Paulão, estiveram em Carazinho na

manhã de sexta-feira (17) para lançar um programa – em conjunto com a rede La Salle – de fomento à

prática esportiva  
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Empolgando convidados, alunos, professores e funcionários da rede La Salle em Carazinho, os atletas

campeões olímpicos pela seleção brasileira de voleibol, Gustavo e Paulão, exibiram suas medalhas,

camisas e tocha olímpica na manhã de sexta-feira (17). Muito além do objetivo de impressionar, e trazer

os ídolos para perto da comunidade e da garotada, o colégio recebeu uma excelente notícia: o La Salle

Carazinho será uma das cidades sede de um projeto que visa a prática esportiva. 

 

O diretor do educandário, irmão Jorge Alexandre Bieluczyk, disse que o objetivo é disseminar a ideia do

esporte como formação para a cidadania e estimular o envolvimento do jovem com a comunidade. “A vida

deles enquanto atletas, pessoas que representaram o país e foram campeões, é um exemplo para nossos

alunos”, pontuou. 

 

 

 

 

 

 

(Convidados, alunos, professores e funcionários da rede La Salle interagiram com os atletas / FOTOS:

DM/MAYARA DALLA LIBERA) 

Ele comenta ainda que o projeto de fomento à prática de vôlei contemplará o Colégio La Salle de

Carazinho como um dos pólos estaduais. “Atenderemos em torno de 160 crianças e jovens, que estarão

em formação, e se tiver alguém que se destacar dentro da modalidade terá oportunidades de crescer
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como esportista”, enfatizou o diretor. 

 

A vinda de Gustavo e Paulão para Carazinho se deu em comemoração à semana La Salle, celebrada em

toda à rede nacional, em memória ao dia 15, quando La Salle foi considerado o padroeiro universal dos

professores pela igreja católica. “Na nossa escola, a gente insiste muito na ideia da disciplina, foco,

objetivo, sonhos e valores. A vida desses dois atletas é isso, quando eles nos colocam que para

conquistar algo temos que ter determinação”, argumentou. 

 

 

 

 

 

 

(Os atletas campeões olímpicos pela seleção brasileira de voleibol, Gustavo e Paulão, exibiram suas

medalhas, camisas e tocha olímpica / FOTOS: DM/MAYARA DALLA LIBERA) 

Também participaram da programação na instituição, o prefeito Renato Süss e a secretária de Educação,

Eloísa Dreyer, que expôs que Gustavo e Paulão são exemplos para os jovens. “Eu acho que a iniciativa

promovida pelo Colégio La Salle é um momento único, especial e que valoriza o esporte como um todo,

mostrando a importância de uma boa conduta e da disciplina para conquistarmos os objetivos”, enfatizou.

Como o projeto será executado  

O projeto de incentivo à prática da modalidade voleibol é uma parceria entre o atleta Paulão e a rede La

Salle. “Eu já tinha esse projeto a bastante tempo no Ministério dos Esportes para ser aprovado. Fizemos

algumas modificações e incluímos a estrutura da rede La Salle para a prática educativa do voleibol, com

recurso de investimento que vem do Ministério dos Esportes de R$ 1,8 milhão para os cinco pólos – sendo

Canoas o centro de excelência”, explicou Paulão, reforçando que os atletas que se destacarem em seus

núcleos terão, periodicamente, treinamentos específicos com os técnicos do Canoas, com o perfil de uma

equipe de alto nível. “A gente quer primar pela qualidade do trabalho, mostrando que o voleibol também é

uma ferramenta educativa, através do trabalho em equipe, disciplina, entre outras atribuições”. 

 

 

 

 

 

 

(Os atletas posaram para fotos e deram autógrafos para a comunidade carazinhense / FOTOS:

DM/MAYARA DALLA LIBERA) 

Paulão é natural de Gravataí (RS) e atua hoje como técnico de vôlei no time de Canoas, mas já foi

campeão olímpico pela seleção brasileira, onde atuou como atleta por 14 anos. Carazinho foi escolhido

como polo graças a uma questão política, ressaltou Paulão, com a necessidade de dividir os pólos em

nível de Estado. 

 

O atleta destaca a importância de inserir práticas esportivas na grade curricular dos alunos. “O raciocínio



de se ensinar uma criança só na escola deixa ela limitada, pela maneira como se aborda a criança. O

esporte é uma das ferramentas mais maravilhosas que eu conheço para sanar as dificuldades que essas

crianças trazem de casa. O vôlei tem uma disciplina, uma mágica, por ser um esporte coletivo consegue

passar para eles de uma maneira muito humana o respeito e a disciplina, e fazemos isso brincando”,

disse. 

 

Gustavo é natural de Passo Fundo e falou com muita descontração aos alunos. Ele contou sobre sua

vontade de voltar ao Rio Grande do Sul, a sua vida como atleta e as dificuldades que enfrentou durante a

carreira. Ele comemorou a iniciativa do La Salle, Ministério dos Esportes e Paulão, com a tentativa de

montar um grupo de atletas de excelência. “É um projeto muito sério que a gente espera colher grandes

frutos, dar um apoio à Carazinho no voleibol. Passo Fundo já tem um projeto desse tipo, e temos que

expandir a prática esportiva”, reiterou. 

 

Gustavo hoje joga do time comandado por Paulão. “O Rio Grande do Sul exporta muitos jogadores em

função de ter uma média de altura maior do que o resto do Brasil. Agora vamos ensinar desde cedo os

valores do voleibol, de um campeonato olímpico, precisamos de muita gente para 2016”, concluiu

Gustavo.

  

 

 
 


