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Em Belo Horizonte, projeto seleciona
crianças e jovens para equipes de ginástica e
atletismo
Qua 07 junho

Estão abertas as inscrições para crianças e adolescentes que queiram participar de atividades de
atletismo e ginástica do Centro de Treinamento Amigos do Esporte, em Belo Horizonte. O projeto é
viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, mecanismo do Governo de Minas Gerais,
executado por meio da Secretaria de Estado de Esportes (Seesp).

Ao todo, serão 80 vagas gratuitas para ambos os sexos, divididas em duas modalidades. Para os
testes de ginástica artística, os candidatos deverão ter entre cinco e dez anos e, para o atletismo,
entre 12 e 18 anos. Nos dois casos é necessário que os jovens sejam frequentes na rede escolar
de ensino pública ou privada.

“Não é exigido que os candidatos tenham experiência prévia no esporte, pois vamos formar atletas
desde a base e, aqui, eles aprenderão os fundamentos do atletismo e da ginástica”, conta a gestora
de marketing da iniciativa, Patrícia Lage.
 

A seleção será
realizada nos dias 10,
17, 18 e 24 de junho,
das 13 às 17h, no
UniBH campus Estoril
(Avenida Prof. Mário
Werneck, 1685
– Estoril) e as
inscrições devem ser
feitas via
internet neste link. Na
oportunidade, as
crianças e
adolescentes passarão por testes de corrida, força, velocidade e será feita a avaliação física – peso,
altura, medidas – de cada participante.

As atividades do projeto, previstas para começarem em julho, acontecerão todos os dias, no
período da tarde. “Precisamos que os alunos tenham disponibilidade para participar pelo menos
três vezes por semana, uma vez que nem sempre trabalharemos a prática esportiva em si: algumas
vezes teremos os treinamentos específicos e outras, exercícios para fortalecimento muscular, por
exemplo. Nossa equipe é composta por professores, fisioterapeutas e preparadores físicos que irão
trabalhar para formar atletas”, comenta Patrícia.

http://www.mg.gov.br
http://www.esportes.mg.gov.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQlDHd9fKC_qixTZYBB-g-uswRALGLLLyxd3wc77XDM3fjeA/viewform?c=0&w=1


Para a execução do projeto Centro de Treinamento Amigos do Esporte, a Associação Esportiva
Minas Gerais captou R$ 228.546,22 junto à Empresa de Mineração Pau Branco S/A (Empabra) da
isenção fiscal da administração estadual.

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail: ctaesporte@gmail.com.

Trampolim

Modalidade na qual o Brasil estreou em Jogos Olímpicos em 2016, com o goiano Rafael Andrade, a
ginástica de trampolim também recebe apoio do Governo de Minas Gerais por meio da Lei Estadual
de Incentivo ao Esporte. No último sábado (3/6), em Contagem, a prefeitura lançou o projeto
‘Pequenos Ginastas Grandes Saltos II’, que atende 288 crianças de cinco a 12 anos da cidade.

A iniciativa é realizada há 17 anos pelo órgão municipal e, em 2009, os atletas começaram a
participar de torneios e campeonatos nacionais, alcançado títulos e posições de destaque: desde
2011, o projeto teve representantes em quatro edições do Campeonato Mundial da modalidade.

“É fundamental o apoio da iniciativa privada, sem a qual não conseguiríamos tantas coisas. Com a
responsabilidade social das empresas somos capazes de desenvolver o projeto e atingir nossos
objetivos”, afirma a coordenadora, Cristina Trópia. Foram captados junto à siderúrgica ArcelorMittal
R$ 199.999,31 para a execução do ‘Pequenos Ginastas Grandes Saltos II’ que pelo segundo ano é
viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.

Além da busca por revelar talentos e prepara-los para a equipe principal da cidade, a iniciativa
possui um caráter social. “O esporte é um meio de formação que ajuda no desenvolvimento da
criança na saúde e educação, além de ensinar o respeito às regras, sobre concentração e outros
quesitos importantes para o desempenho dentro da sociedade”, aponta Cristina.

Minas Esportiva Incentivo ao Esporte

O Minas Esportiva Incentivo ao Esporte é uma ação do Governo do Estado, por meio da Secretaria
de Estado de Esportes (Seesp), que objetiva o fomento à prática esportiva. Por meio dela, 0,05% da
receita líquida anual do ICMS que coube ao Estado podem ser direcionados pelas empresas
contribuintes para apoiar atividades esportivas ou paradesportivas.

Desde 2013, ano em que a Lei Nº 20.824 que regulamenta a ação foi sancionada, foram aprovados
486 projetos que proporcionaram benefícios tanto para a população atendida quanto para as
empresas apoiadoras. Desse total, 127 projetos já foram executados ou estão em execução com
recursos captados que ultrapassam os R$ 36,9 milhões. Já são mais de 67,4 mil beneficiários entre
crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, de 54 municípios mineiros.

Mais informações sobre o Minas Esportiva Incentivo ao Esporte em: incentivo.esportes.mg.gov.br.
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