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OURO POR SÃO PAULO

Disputando os Jogos 
Escolares da Juventude, 
a delegação paulista de 
atletismo reúne 26 atletas 
em busca de medalhas 
e recordes

té domingo, 17, a equipe paulista 
segue disputando em Belém os 
Jogos Escolares da Juventude, 
com o apoio da Secretaria Esta-
dual de Esportes, Lazer e Juven-
tude. A abertura do torneio foi 
realizada na semana passada, no 
Ginásio da Universidade Estadual 
do Pará (Uepa), em Belém (PA).

De abrangência nacional, o 
evento dá continuidade às antigas 
Olimpíadas Escolares e é conside-
rado o maior encontro estudantil 
esportivo do País. Reúne atletas 
de escolas públicas e particulares 
que se destacaram em seletivas 
estaduais, realizadas ao longo do 
ano com mais de 2 milhões de 
estudantes de 3,9 mil municípios 
brasileiros.

Os Jogos Escolares da Juven-
tude são organizados pelo Comitê 
Olímpico Brasileiro (COB) em co-
realização com o Ministério do 
Esporte e Organizações Globo em 
duas etapas: a primeira, com estu-
dantes de 12 a 14 anos, foi dispu-
tada de 5 a 14 setembro, em Natal 
(RN) e a segunda, com os de 15 a 
17 anos, segue até o dia 17 com 4 
mil atletas. 

As modalidades em disputa 
são atletismo, badminton, bas-
quete, ciclismo, futsal, ginástica 
rítmica, handebol, judô, luta olím-
pica, natação, tênis de mesa, vôlei, 
vôlei de praia e xadrez. A delega-

ção paulista tem 164 atle  tas. Desses, 26 for-
mam a equipe de atletismo (13 meninos e 13 
meninas) e dois treinadores. O grupo teve 
suas viagens custeadas pela secretaria e foi 
formado em dez seletivas classificatórias 
estaduais, realizadas em 2013 pela pasta, 
em parceria com a Federa ção Paulista de 
Atletismo (FPA).

Vitrine privilegiada – Lá  zaro 
Velaz  quez, assessor da FPA e professor de 
educação física, observa que as seletivas 
abrem espaço para o surgimento de novos 
talentos nestas etapas. Quem tem desem-
penho promissor é con   vidado a treinar 
nos Centros de Exce lência do Estado. 
Estes complexos são fruto de parceria da 
Secretaria de Es  por tes com a FPA e os 
municípios, e visam à iniciação esportiva 
e formação de atletas, de 12 a 22 anos.

“Os centros foram criados pelo Go -
verno paulista para dar suporte aos muni-
cípios que já tinham núcleos locais de 
atletismo. O Estado colabora com lanches, 
material esportivo (camiseta, tênis e sapa-
tilha) e oferece transporte em algumas 
competições, como os campeonatos esta-
duais”, observa Lázaro.

As cidades que abrigam os Centros de 
Excelência são Americana, Bastos, Cam -
pinas, Cubatão, Guarulhos, Itapeti ninga, 
Osasco, Piracicaba, Praia Grande, Pre si-
dente Prudente, São Bernardo do Campo, 
São Caetano do Sul, São José do Rio Preto, 
São José dos Campos, São Paulo, Santos, 
Sertãozinho e Taubaté.

Centros paulistas – As estudan-
tes Daysiellen Dias e Julia Silva são repre-
sentantes do atletismo paulista nas dis-
putas dos Jogos Escolares da Juventude 
em Belém. Moradoras de Osasco, trei-
nam no Sesi da cidade, um dos Centros de 
Excelência Esportiva do Estado, que rece-
beu o título em 2013. 

A dupla treina de segunda-feira a 
sábado, em períodos mínimos diários 
de duas horas. Mas elas não reclamam. 
Daysiellen corre os 100 m, 200 m e com-
põe a equipe paulista em provas de reve-

zamento. Em sua breve carreira, iniciada 
aos dez anos, foi campeã em 2012 dos 
Jogos Estudantis Brasileiros (JEBs), dis-
putados em Cuiabá (MT). O 1º lugar no 
torneio lhe deu direito de representar o 
País no Festival Olímpico da Juventude, 
campeonato mundial estudantil disputa-
do em janeiro na Austrália.

Vida de atleta – “É um grande or -
gulho representar o Estado de São Paulo 
em Belém. Espero vencer ao menos uma 
das provas da maior etapa do circuito 
nacional. E depois seguir treinando para 
me profissionalizar em breve”, revelou a 
velocista de 16 anos. Com os mesmos 
sonhos e projeto de vida, Julia Silva, de 
15 anos, já recordista brasileira do lança-
mento do disco e também treina arre-
messo de peso. “Comecei aos 12 anos, por 
sugestão de um irmão, que percebeu 
minha vocação para o esporte”.

O professor de educação física, Luiz 
Antonio Lino, técnico e treinador das 
duas, viajou com as meninas para Belém 
no dia 6. Segundo ele, a chegada aos 17 e 
18 anos costuma ser um momento deci-
sivo para quem já compete e deseja se 
profissionalizar. 

“Nessa faixa etária, o desempenho em 
uma competição como os Jogos Escolares 
dá indicativos de quem seguirá ou não a 
carreira”, explica. Assim, além dos treina-
mentos, também auxilia em questões afins 
para os futuros campeões, como horá-
rios, alimentação e foco nos estudos e no 
esporte. “Esses detalhes fazem a diferença. 
Representam, muitas vezes, a chance de 
ocupar um pódio”, finalizou o professor. 

Rogério Mascia Silveira

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

A

SERVIÇO
Secretaria Estadual da Juventude, Esporte e Lazer – www.juventude.sp.gov.br
Jogos Escolares da Juventude – http://jogosescolares.cob.org.br
Federação Paulista de Atletismo – www.atletismofpa.org.br

Paralimpíadas Escolares reunirão 2,8 mil na capital
Programadas para o período de 25 

a 29 de novembro, as Paralimpíadas 
Es  co lares (maior evento do gênero no 
País) reunirão 2,8 mil participantes na 
capital, incluídos atletas, treinadores e 
assistentes. 

Os estudantes participantes, de 12 a 
19 anos, têm deficiência física, visual ou 
intelectual e cursam o ensino fundamen-
tal, médio ou especial. Estudam em insti-
tuições da rede pública e particular reco-

nhecidas pelo Ministério da Educa ção. A 
competição é organizada pela Secre  taria 
Estadual dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, com parceria do Comitê 
Paralímpico Brasileiro (CPB) e secreta-
rias municipais paulistanas da Pessoa com 
Deficiência e Mobilidade Reduzida, dos 
Transportes, da Saúde, de Esportes, Lazer 
e Recreação, de Educação e de Cultura.

Os jogos serão disputados em di -
versas modalidades. Incluem atletismo, 

nata  ção, tênis de mesa, judô, tênis em 
cadeira de rodas, voleibol sentado, 
fute  bol para cegos, futebol para parali-
sados cerebrais, judô, goalball, bocha, 
natação e tênis de mesa. A expectativa 
dos organizadores é a de também reve-
lar novos valores e possíveis atletas 
para representar o Brasil nas Paralim-
píadas de 2016.

A solenidade de abertura dos jogos 
será no dia 25, no Centro de Con  ven-

ções Anhembi, ainda sem horário defi-
nido. O local também receberá a maio-
ria das competições das Para límpiadas, 
todas com entrada gratuita. Os outros 
palcos das disputas são o Complexo 
Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, 
no Ibirapuera, e a Escola de Educação 
Física da Polícia Militar, no bairro do 
Canindé.
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Recordista brasileira do lançamento do disco, Julia sonha disputar uma Olimpíada Técnico Lino, entre Daysiellen e Julia: a hora de saber quem segue ou não a carreira

Velocista Daysiellen corre os 100 m e 200 m, e espera se profissionalizar nos próximos anos
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