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Descoberta
e formação
de talentos
Há, neste momento, espalhadas por todas as regiões do país,
16 pistas de atletismo. São públicas. E são certificadas pela Federação Internacional da modalidade. Oferecem, portanto, as melhores condições possíveis para se treinar. De graça. Outras 31 iguais
a essas virão nos próximos meses. Da mesma forma, há locais
para treino de ginástica, saltos ornamentais, luta olímpica, judô,
taekwondô, tênis de mesa, tiro com arco, canoagem slalom e de
velocidade, badminton, handebol, basquete…
Ou seja, nos últimos seis anos, desde que o Brasil conquistou o
direito de sediar os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos de Verão, um bilionário programa de obras e melhorias foi desenvolvido
e dele ergueu-se a infraestrutura esportiva necessária para elevar o
esporte nacional muitos patamares acima do que até então se tinha.
Esse programa foi instituído pela Lei 12.395, de março de 2011,
e chama-se Rede Nacional de Treinamento. Na prática, ele espalha
por todo o país o legado dos Jogos Rio 2016.
Esta revista apresenta a infraestrutura física erguida pelo Governo Federal em prol do esporte no Rio, cidade olímpica, e também em todas as demais regiões. Mas não só isso. Revela como
se articulou o desenvolvimento de modalidades pouco tradicionais
no país, de forma a conquistar novos praticantes de esporte e a
reduzir a cultura hegemônica do futebol.
O plano sobre o qual está sendo erguida a Rede Nacional de
Treinamento traça o caminho do atleta desde o primeiro contato
com o esporte, feito nos centros de iniciação, nas escolas e nos clubes, até a fase de desenvolvimento e, por fim, o alto rendimento.
O cume desse caminho será o Centro Olímpico de Treinamento, com as instalações construídas no Rio de Janeiro (RJ) para receber os Jogos 2016 – Parques Olímpicos da Barra e de Deodoro.
Em seguida, aparecem as estruturas nacionais, como o Centro de
Formação Olímpica, em Fortaleza (CE), e o Centro Paralímpico
Brasileiro, em São Paulo (SP). Na sequência, os centros de alto
rendimento regionais e locais.
Na base, vêm os Centros de Iniciação ao Esporte (CIEs). Eles
servirão para a iniciação, a identificação de talentos e a formação
de atletas em modalidades olímpicas e paralímpicas. Além disso, os
CIEs terão conexão com escolas e núcleos de esporte social e comunitário. Estes locais comportarão até 13 modalidades olímpicas,
seis paralímpicas e uma não-olímpica.
Assim, o Governo Federal espera construir uma nação esportiva nos próximos anos. z
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O Programa Segundo Tempo é uma iniciativa do Ministério do Esporte destinada a democratizar
e incentivar o acesso ao esporte educacional, promovendo o desenvolvimento integral e a
melhoria da qualidade de vida de crianças, adolescentes e jovens, regularmente matriculados
na rede pública de ensino, e que se encontram em áreas de vulnerabilidade social. O
Segundo Tempo, junto com outros programas importantes, está mudando a vida das pessoas,
incentivando cada vez mais vitórias no esporte e na vida.
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Ministro George Hilton

Brasil em nova
era no esporte
Desde que assumiu a pasta,
em janeiro de 2015, o ministro do
Esporte, George Hilton, imprimiu
em sua gestão a marca do diálogo
permanente com a comunidade
esportiva, especialmente com os
atletas. Atendendo a eles, vem trabalhando para acelerar as obras
e entregar os centros de diversas
modalidades que formarão a Rede
Nacional de Treinamento.
Nesta entrevista, Hilton
destaca que a abertura dos Jogos
Rio 2016 será, também, a abertura oficial de um novo tempo na
história do esporte nacional.
Ministro, por que priorizar a
Rede Nacional de Treinamento?
Olha só, a Rede é a coluna
vertebral da política de esporte
implantada pela gestão da presidenta Dilma. É ela que vai distribuir por todo o imenso território
os ganhos conquistados com a
realização dos Jogos Rio 2016.
Como assim?
Simples: os Jogos são no
Rio, que é uma cidade linda,
mas é uma entre mais de cinco
mil cidades brasileiras. E fica ali,
no Sudeste. Lá foram feitos muitos investimentos e o Rio sairá
da Olimpíada ainda mais espetacular do que já é. Qual foi então
o raciocínio do governo? Precisamos aproveitar os Jogos para
espalhar o esporte pelo país.
Mas como fazer, se não há infra8
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estrutura? Ora, vamos construir
a infraestrutura. E isso é a Rede
Nacional de Treinamento.
O senhor poderia
dar mais detalhes?
Claro. São centros de treinamento construídos ou reformados em todas as regiões do país,
envolvendo várias modalidades
esportivas. São também locais
que já existiam, mas que foram
totalmente equipados, receberam piso ou tatame ou aparelhos,
enfim, o equipamento específico
da modalidade. São as pistas de
atletismo por todo o país, dentro
dos padrões da Federação Internacional. São os 254 Centros de
Iniciação ao Esporte, que estarão
em todos os 26 estados e no DF.
Então funciona assim: quando
a população assistir, no Rio, aos
dramas, às epopeias olímpicas,
vai haver, naturalmente, uma propensão a praticar esporte. Quando acontecer esse fenômeno, a
que eu chamo de legado imaterial, haverá muitos locais para a
prática de várias modalidades,
tudo conforme os melhores padrões de treinamento do mundo.
Mas, ministro, estamos falando
só de alto rendimento? E quem
quer se dedicar ao esporte não
para competir, mas para se
manter saudável?
Nenhum problema. Quem
nunca teve contato com o esporte

poderá usar os Centros de Iniciação. Treinou, avançou, quer
competir, usa os centros de
treinamento regionais. Melhorou
mais ainda, quer continuar competindo, usa os centros nacionais
de treinamento. Mas quer se
manter saudável, usar o esporte como lazer e bem estar,
ótimo, temos vários programas
no Ministério capazes de ajudar nisso. O importante é tirar
o brasileiro do sedentarismo. O
importante é espalhar o esporte por todo o Brasil.
Os críticos dizem que o governo
está se preocupando em construir
a Rede sem se preocupar com a
gestão dos espaços...
Ouvi críticas nessa linha,
mesmo. Mas acho que observar
a questão por esse aspecto é um
pouco de miopia. O problema
concreto era o local para a prática
de esporte não existir. A esse problema, a gestão da presidente
Dilma trouxe uma solução extraordinária. Então vai lá perguntar
ao pessoal da ginástica olímpica
se eles estão felizes com os centros de treinamento que ganharam. Ou do tênis de mesa, ou da
canoagem, dos saltos ornamentais, do judô, da luta olímpica,
do paralímpico. Antes não tinha
nada! Então quero dizer que hoje
existir o problema sobre quem
vai gerir os espaços é sinal de que
houve um avanço gigantesco.

Roberto Castro/ME

Mas o brasileiro pratica pouco
esporte, não é mesmo?
Infelizmente, sim. O Ministério fez uma pesquisa chamada
Diagnóstico Nacional do Esporte
e constatou que 45,9% da população brasileira não pratica nenhuma atividade física. Isso trará, a
curto prazo, efeitos negativos
para a saúde da população. Queremos mudar isso. A ideia é transformar o Brasil em uma potência
esportiva. Ou seja, onde a maioria
da população pratique esporte,
onde o esporte faça parte da educação do nosso povo.
Qual será o maior
legado dos Jogos?
Outro dia, na reunião que
tratou do revezamento da Tocha
Olímpica no Maranhão, a Iziane,
do basquete, dona de títulos
nacionais e internacionais, disse
que o maior legado de um atleta
não são suas medalhas e troféus,
mas o exemplo que ele deixa
para outros jovens. É esse o meu
sonho e, acredito, o de todos os
que querem ver o Brasil como
uma potência esportiva mundial.
Desejo que os atletas olímpicos
e paralímpicos de 2016 sirvam
de exemplo e incentivo para que
cada vez mais brasileiros se interessem pela atividade física.
As capitais, as cidades médias
e as grandes têm condições de
apresentar projetos para receber
investimentos no esporte. O
que o governo faz para que as
políticas cheguem ao interior?
Para as cidades que têm até
50 mil habitantes, criamos as Vilas do Esporte, espaços onde se
integram uma quadra coberta,
uma academia ao ar livre e uma
pista para corridas e caminhadas,
que podem ser construídos em
parceria com a iniciativa privada.
São projetos de baixo custo e que
podem ser apoiados pela Lei de
Incentivo ao Esporte, uma pode-

“

O Diagnóstico Nacional do Esporte constatou
que 45,9% da população não pratica nenhuma
atividade física. Queremos mudar isso. A ideia é
transformar o Brasil numa potência esportiva

rosa ferramenta de financiamento do esporte. Essa lei autoriza as
empresas a deduzirem até 1% do
Imposto de Renda para investimentos em projetos esportivos. E
pessoas físicas que investem em
projeto esportivo podem abater
até 6% do Imposto de Renda.
Quais resultados os
investimentos públicos no
esporte já conseguiram?
Em 2013, o Governo Federal
adicionou mais R$ 1 bilhão ao orçamento do esporte. Esse dinheiro
foi usado para apoiar atletas e seleções, para compra de equipamentos e para construção e reformas
de centros de treinamento olímpi-

”

cos e paralímpicos. Nesse pacote
está a Bolsa Pódio que apoia, com
até R$ 15 mil mensais, atletas com
chances de medalhas nos Jogos.
Os resultados já começam a aparecer. Nos Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015, ficamos em
terceiro lugar, com 42 ouros, 39
pratas e 60 bronzes. No Parapan,
conquistamos o melhor resultado
da história, com 109 medalhas de
ouro, 74 de prata e 74 de bronze.
Isso sem falar nas conquistas internacionais em modalidades sem
tradição por aqui, como o tiro com
arco e o badminton, que consagrou as irmãs Lohaynny e Luana
Vicente com a medalha de prata
em Toronto. z
REDE NACIONAL DE TREINAMENTO
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Quando você incentiva, todos os valores direcionados podem ser deduzidos do Imposto de
Renda devido por pessoas físicas ao limite de até 6%, e por pessoas jurídicas, até 1%.
Acesse esporte.gov.br e saiba mais como incentivar ou cadastrar o seu projeto.

* Lei 11.438/2006

C e n t ro O lím p ico de Trei n ame n t o

COT é o pilar
estratégico da
Rede Nacional
Arenas permanentes dos Jogos Rio 2016 vão
se consolidar como espaços de treinamento de
atletas de alto rendimento e para a qualificação
de profissionais da cadeia produtiva do esporte
A Rede Nacional de Treinamento terá no Centro Olímpico
de Treinamento (COT) um de seus
pilares essenciais. O COT será
composto pela soma das arenas
permanentes construídas e reformadas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. São
espaços criados para atletas de
alto rendimento que vão passar
a servir de suporte para treinos
de seleções, eventos nacionais e
internacionais e para a qualificação de profissionais que integram
a cadeia produtiva do esporte,
como técnicos, fisioterapeutas,
fisiologistas, profissionais de educação física e nutricionistas.
“O COT vai alimentar a Rede
Nacional de Treinamento e será o
ponto de sustentação do Sistema
Nacional do Esporte. Vai servir
como uma espécie de universidade do esporte. Você começa a
defender um legado não só ma-
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terial com esses equipamentos,
mas também vai poder trabalhar
a ciência do esporte. Vai ser um
grande centro de formação. Vai
poder gerar para o Brasil o que a
gente chama de legado imaterial,
que é despertar na população a
vontade de praticar esportes”,
afirmou o ministro do Esporte,
George Hilton.
Farão parte do Centro Olímpico de Treinamento as Arenas
Cariocas 1, 2 e 3, o Centro Olímpico de Tênis e o Velódromo, no
Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Completarão essa estrutura
as instalações da região de Deodoro, casos do Centro Nacional
de Tiro Esportivo, do Centro Nacional de Hipismo, do Centro de
Pentatlo Moderno, do Centro de
Hóquei sobre a Grama, da Arena
da Juventude, do Estádio Olímpico de Canoagem Slalom e do
Centro Olímpico de BMX. z
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B arra da t ijuca

A nova casa
do tênis brasileiro
Centro Olímpico chega para receber os melhores
do mundo no Rio 2016 e virar referência para atletas e torneios
O sérvio Novak Djokovic tentará o primeiro ouro. O espanhol
Rafael Nadal, a reedição do topo
do pódio em Pequim 2008. Andy
Murray defende o título conquistado em casa, em Londres 2012. E
Roger Federer, que já tem um ouro
em duplas, tenta a inédita conquista individual. Em 2016, o Brasil recebe os melhores do mundo nos Jogos Olímpicos, inclusive com boas
chances de uma parceria nacional
nas duplas conquistar medalha, já
14
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que Marcelo Melo começou o ano
como o número um do ranking
mundial e Bruno Soares conquistou o Aberto da Austrália. As partidas serão disputadas no Centro
Olímpico de Tênis, complexo que
ocupa uma área de nove hectares e
conta com 16 quadras, a maior delas uma arena com capacidade para
dez mil espectadores.
O centro faz parte da estrutura do Parque Olímpico da Barra
e receberá ainda partidas de tênis

em cadeira de rodas e futebol de 5
nos Jogos Paralímpicos. Depois do
megaevento, nove das 16 quadras
serão mantidas para compor o Centro Olímpico de Treinamento (COT),
parte da Rede Nacional de Treinamento. A instalação será a maior do
país específica para a modalidade.
Para a construção do Centro
Olímpico de Tênis, o Governo Federal investiu um total de R$ 191,1
milhões e R$ 10,6 milhões para a
manutenção.444

Miriam Jeske/HeusiAction/Brasil 2016

4Entrevista - Marcelo Melo

Base para o futuro
Primeiro brasileiro a alcançar o topo
do ranking mundial
nas duplas, Marcelo
Melo está confiante
para os Jogos Rio 2016.
Ele acredita que poderá se superar, pois
vai dedicar mais tempo aos treinos, sem
descuidar da preparação psicológica. “Estou jogando meu melhor nível de tênis. Isso mostra que ainda estou em evolução”,
contou. O Centro Olímpico de Tênis, segundo ele, será importante para criar uma base para a modalidade no Brasil, a exemplo do
que acontece em outros países.
No ano de 2015, você alcançou uma marca
histórica no tênis, ao conquistar o primeiro lugar
no ranking mundial. O que representa para você um
resultado como esse, bem próximo aos Jogos de 2016?
Representa muito. Hoje estou jogando meu melhor nível de tênis, mas, ainda estou em evolução. Estando perto
das Olimpíadas, isso traz mais confiança.
Como você avalia o desenvolvimento do apoio
e da infraestrutura dedicados ao tênis desde
quando você começou a competir até hoje?
Tivemos uma enorme evolução, não tem nem como
comparar. Os resultados que temos hoje no tênis mostram o
tanto que é importante ter um bom planejamento, apoiando
todos os atletas desde a base até o profissional.
De que forma você acha que o tênis pode
ser beneficiado com as novas estruturas construídas
na Barra da Tijuca após os Jogos Olímpicos Rio 2016?
Espero que fique sendo a base do tênis nacional. Muitos países têm bases para os jogadores, o que traz resultados no presente e no futuro. Isso seria muito importante para o tênis brasileiro.

Natália Mayara, campeã parapan-americana,
é esperança de medalha no Rio 2016

Quais as suas expectativas para os Jogos Rio 2016
e como planeja a sua preparação para competir em casa?
São boas. Estamos jogando muito bem, praticamente
em constante evolução. Vai ser muito importante o planejamento. Vamos tentar fazer da melhor maneira possível, desde os treinos até o lado psicológico.

REDE NACIONAL DE TREINAMENTO
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“Vai ser superimportante ter
esse Centro de Treinamento. Até
porque a gente não tem um lugar
hoje que concentre tudo. Até quem
não vai treinar vai se beneficiar,
só pelo fato de a estrutura estar
lá caso precise de algo especial”,
afirmou Teliana Pereira, tenista número um do Brasil e 45ª no ranking
mundial feminino no fim de 2015.
Outro fator apontado por Teliana é o de o centro credenciar o país
a receber eventos maiores do circuito internacional. “A gente ainda tem
que viajar muito para os grandes torneios. Facilita economicamente e faz
com que o Brasil esteja cada vez mais
presente no calendário do tênis”. z

Velódromo é
o primeiro
coberto
do país

Centro Olímpico de Tênis
•C
 onclusão da arena

principal: dezembro de 2015
•M
 odalidade nos Jogos

Olímpicos: tênis
•M
 odalidades nos Jogos

Paralímpicos: tênis em
cadeira de rodas e futebol
de 5
•C
 apacidade: dez mil pessoas

(quadra central); cinco mil
(quadra 2); três mil (quadra
3); 250 (outras quadras)
•F
 inanciamento: Governo

Federal
•V
 alor: R$ 191,1 milhões

(construção) + R$ 10,6
milhões (manutenção)
•E
 xecução: Prefeitura do

Rio de Janeiro/privado
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Às margens da Avenida Abelardo Bueno, o Velódromo
Olímpico será uma das primeiras instalações visualizadas pelo
público ao entrar no Parque Olímpico da Barra. A construção,
que lembra o formato de um capacete, será a casa do ciclismo
de pista olímpico e paralímpico nos Jogos Rio 2016.
Mais do que receber os principais atletas da modalidade, o velódromo será um dos legados dos Jogos. A instalação
fará parte do Centro Olímpico de Treinamento (COT) e servirá como base para competições e treinamentos de atletas de
alto rendimento.
Com a estrutura mais moderna da América do Sul, será opção não apenas para o ciclismo, já que a arena será flexível e poderá tomar diferentes configurações, possibilitando a disputa
de outras modalidades no local.

GabrielHeusi/HeusiAction/Brasil 2016

O investimento do Governo
Federal na obra foi de R$ 118,8 milhões, sendo R$ 112,9 milhões destinados à construção e outros R$ 5,9
milhões à manutenção. A instalação também foi pensada de acordo
com critérios de sustentabilidade
e prevê a obtenção do certificado
LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design), dado a empreendimentos que utilizam soluções e tecnologias voltadas para a
redução do impacto ambiental.
O Velódromo Olímpico será a
única pista coberta do Brasil com
piso de madeira. Atualmente, os
atletas treinam em Indaiatuba (SP)
e em Maringá (PR), em pistas de
cimento e a céu aberto (leia mais
sobre o velódromo de Indaiatuba
nas páginas 58 e 59). “Temos alguns

velódromos no país, mas nenhum
coberto. Sempre ficamos à mercê
do clima. Ter um velódromo coberto, com a estrutura que este vai
ter, será excelente”, destacou Ana
Cláudia Rodrigues, que será chefe
de equipe do ciclismo brasileiro nos
Jogos Rio 2016 e integra o departamento de alto rendimento da Confederação Brasileira de Ciclismo.
Além de prover uma estrutura melhor de treinamento para os
atletas, Ana acredita que o velódromo trará ainda outros benefícios.
“A ideia é que a gente possa receber mais eventos de pista no país.
O legado seria o crescimento da
modalidade. Quanto mais eventos
a gente conseguir realizar, maior é
a probabilidade de aparecerem novos talentos”, opinou. z

Velódromo Olímpico
•P
 revisão de conclusão:

primeiro semestre de 2016
•M
 odalidades nos Jogos

Olímpicos: ciclismo (pista)
•M
 odalidades nos Jogos

Paralímpicos: ciclismo
•C
 apacidade: cinco mil fixos e

até 800 temporários
• Financiamento: Governo

Federal
• I nvestimento: R$ 112,9 milhões

(construção) + R$ 5,9 milhões
(manutenção)
•E
 xecução: Prefeitura do Rio
de Janeiro /Privado

REDE NACIONAL DE TREINAMENTO
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barra da t ijuca

Francisco Medeiros/ME

Vocação multiuso
nas Arenas Cariocas
Entre as instalações do Parque Olímpico da Barra, as Arenas
Cariocas 1, 2 e 3 serão as que receberão a maior diversidade de
modalidades. Ao todo, os ginásios
serão palco de nove esportes olímpicos e paralímpicos nos Jogos
Rio 2016: basquete, basquete em
cadeira de rodas e rúgbi em cadeira de rodas na Arena 1. Judô, luta
olímpica e bocha na Arena 2, além
de taekwondo, esgrima e judô paralímpico na Arena 3.
Depois dos Jogos, as três arenas ficarão como legado esportivo
para o Brasil e poderão ser utilizadas para a prática de mais modalidades ainda: 12. Enquanto a Arena
Carioca 1 terá equipamentos permanentes para competições e treinamentos de diversos esportes, a
Arena 2 será dedicada ao judô e a
Arena 3 terá estrutura específica
para a luta olímpica.
A construção das três instalações está inserida em um valor
de R$ 1,16 bilhão, com investimento de R$ 1,15 bilhão vindo de uma
18
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Parceria Público Privada e outros
R$ 528 milhões do governo municipal do Rio de Janeiro. O valor engloba outras construções na Barra,
como a construção do Hotel e do
Centro de Mídia e do Centro Internacional de Transmissão, além de
obras de infraestrutura.
Para as Arenas Cariocas, foram investidos R$ 292,86 milhões
para a estrutura permanente, que
ficará de legado, R$ 50,06 milhões
para equipamentos temporários
e R$ 58,5 milhões do Ministério
para refrigeração. As Arenas 2 e
3 terão capacidade para dez mil
espectadores, número que será
mantido depois dos Jogos. Já a
Arena 1 suportará até 16 mil pessoas no Rio 2016, sendo 8,5 mil
assentos temporários.
“A nova estrutura tem qualidade olímpica. Os alojamentos e a
aparelhagem de musculação permitirão a melhora da equipe”, afirmou Pedro Gama Filho, presidente
da Confederação Brasileira de Lutas
Associadas. z

Três ginásios terão
estrutura para abrigar
treinos e competições
de 12 modalidades no
modo legado
Arena Carioca 1
•M
 odalidade nos Jogos

Olímpicos: basquete
•M
 odalidades nos Jogos

Paralímpicos: basquete em
cadeira de rodas e rúgbi em
cadeira de rodas
•C
 apacidade: 16 mil pessoas
Arena Carioca 2
•M
 odalidades nos Jogos

Olímpicos: judô e luta olímpica
•M
 odalidades nos Jogos
Paralímpicos: bocha
• Capacidade: dez mil pessoas
Arena Carioca 3
•M
 odalidades nos Jogos

Olímpicos: taekwondo e esgrima
•M
 odalidade nos Jogos

Paralímpicos: judô
•C
 apacidade: dez mil pessoas

Investimentos nas três Arenas
• R$ 292,8 milhões (construções
permanentes), R$ 50 milhões
(construções temporárias) e R$ 58
milhões (climatização)

Gabriel Heusi/Brasil 2016/Heusi Action

BARRA DA TIJUCA

De instalações
olímpicas a legado
Com estruturas
temporárias, Arena
do Futuro (acima) e
Estádio Olímpico de
Esportes Aquáticos
(projeção) serão
reaproveitados em
diferentes áreas após
o Rio 2016

Quando os Jogos Rio 2016 terminarem, duas instalações que farão parte da paisagem do Parque
Olímpico da Barra durante o evento
estarão de despedida. Com estruturas temporárias, a Arena do Futuro
e o Estádio Olímpico de Esportes
Aquáticos serão reaproveitados em
outros locais.
Com capacidade para até 12
mil pessoas, a Arena do Futuro
será utilizada para partidas de
handebol e goalball. Construída sob um conceito de arquitetura nômade, a instalação será
totalmente desmontada após
os eventos para se transformar

em um legado social e esportivo
para o Rio de Janeiro.
Com o material utilizado na
construção da estrutura, a cidade receberá quatro novas escolas municipais, todas com o conceito de acessibilidade para pessoas com deficiência
e com direito a um ginásio poliesportivo. A obra teve um investimento de
R$ 121,1 milhões do Governo Federal
para ser erguida, enquanto a montagem das unidades de ensino foi incluída no Plano de Políticas Públicas.
Já o Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos será a casa da natação
olímpica e paralímpica e receberá
ainda partidas de polo aquático. A

instalação contou com um investimento federal de R$ 217,1 milhões
para a construção e outros R$ 8,2
milhões para manutenção. O local
conta com duas piscinas olímpicas,
uma para as competições e outra
para aquecimento.
Em termos de legado, o estádio será dividido em três estruturas
diferentes e será reaproveitado por
três cidades que serão definidas em
chamada pública do Ministério. A
estrutura metálica foi montada utilizando parafusos, sem o uso da soldagem, e em módulos, assim como
cobertura, piscinas e arquibancadas, para possibilitar o processo. z
REDE NACIONAL DE TREINAMENTO
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Centro de tiro
do Pan 2007 vira
referência mundial
Construído pelo Governo Federal para os Jogos Pan-Americanos de
2007, o Centro Nacional de Tiro Esportivo Tenente Guilherme Paraense
(CNTE), na região de Deodoro, inaugurou uma nova era para o esporte
no Brasil. Com 50 mil m2 de área e
infraestrutura para a prática de todas
as provas olímpicas da modalidade,
a instalação permitiu que os atletas
brasileiros tivessem acesso a um estande de nível internacional.
“O Brasil sempre trabalhou
com alvos de papel, e o estande
foi o primeiro do país a ter alvos
eletrônicos. Isso trouxe um ganho
muito grande, principalmente em
termos de táticas de competição”,
contou Cássio Rippel, ouro no Pan
de Toronto 2015 na prova de carabina deitada.
Além dos alvos eletrônicos, o
CNTE conta com transportadores
de alvos de dez, 25 e 50 metros,
três pedanas para a realização das
provas de tiro ao prato e instalações permanentes para atletas e
oficiais técnicos.
Em fase de readequação para
os Jogos Olímpicos e Paralímpicos
2016, os sete estandes do centro
receberão proteção acústica, aumento da capacidade de público,
novos vestiários e climatização.
A área destinada às provas de 50
metros ganhará cobertura. Como
legado, a instalação será totalmente integrada ao Centro Olímpico de
Treinamento e servirá para a prepa20
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ração e formação de atletas brasileiros de alto rendimento.
“O fato de ter um estande no
Brasil em nível olímpico, em condições de ser palco de uma copa
do mundo ou de um mundial, é o
primeiro passo para que a gente
consiga realizar um grande avanço.
Treinar nas mesmas condições de
qualquer outro local do mundo é
muito importante para poder chegar nas competições em igualdade
com os adversários. Ter um estande que comporte a demanda de
que o país precisa também é muito
importante”, opinou Cássio Rippel,
que já assegurou vaga nos Jogos
Rio 2016.
O investimento do Governo
Federal para a reforma do centro
é de R$ 38,3 milhões. Os recursos
fazem parte do montante de R$
643,7 milhões destinado à parte
norte de Deodoro, que inclui ainda as três instalações do Parque
Radical, a Arena da Juventude, o
Estádio Deodoro e a adequação
do Centro Aquático de Pentatlo
Moderno.
Durante os Jogos, o Centro
Nacional de Tiro Esportivo terá
capacidade para 6.587 pessoas.
No modo legado, a capacidade
será de 3.870. O nome da instalação homenageia o atleta militar
que conquistou a primeira medalha de ouro olímpica para o Brasil,
na pistola rápida, nos Jogos da
Antuérpia 1920. z

Alex Ferro/COB

DEODORO

Centro Nacional de Tiro Esportivo
•P
 revisão de conclusão: segundo trimestre de 2016
•
 M
 odalidades nos Jogos Olímpicos: tiro esportivo
•M
 odalidades nos Jogos Paralímpicos: tiro esportivo
•C
 apacidade: 6.587 lugares (durante os Jogos) e 3.870 (modo legado)
•F
 inanciamento: Governo Federal
• I nvestimento: R$ 38,3 milhões
•E
 xecução: Prefeitura do Rio de Janeiro
•Investimento: R$ 157,1 milhões
•E
 xecução: Prefeitura do Rio de Janeiro

REDE NACIONAL DE TREINAMENTO
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caixa.gov.br
SAC CAIXA: 0800 726 0101
(informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:
0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

ATLETAS SÃO EXEMPLOS
PARA MILHÕES DE PESSOAS.
E O QUE ELES ENSINAM NO ESPORTE
A GENTE LEVA PRA VIDA.

Para executar este movimento de alguns segundos nas argolas, Arthur Zanetti
dedicou a vida inteira. Um exemplo de disciplina, determinação e talento. Exemplo que
a CAIXA vê de perto. Porque, há mais de 40 anos, apoia sonhos, transformações e conquistas de milhares
de atletas, seja em projetos sociais ou em competições nacionais e internacionais. Só em 2015 foram investidos
mais de R$ 223 milhões no atletismo, ginástica, lutas associadas, ciclismo, futebol e paradesporto
para o Brasil ter sempre novos exemplos dos quais se orgulhar.
C A I X A . A M A I O R I N C E N T I VA D O R A D O E S P O R T E B R A S I L E I R O .

Arthur Zanetti
Ouro nas argolas – Londres 2012
Atleta CAIXA

Um salto de
qualidade
no hipismo
Capacidade para abrigar mais
de 300 cavalos, área aproximada
de um milhão de m², laboratório,
centro cirúrgico, clínica veterinária:
o Centro Nacional de Hipismo, em
Deodoro, na Zona Oeste do Rio de
Janeiro, oferece as melhores condições para a realização de competições de nível internacional e para
o treinamento de alto rendimento.
Legado dos Jogos Pan-Americanos
de 2007, a instalação foi projetada
de acordo com padrões da Federação Equestre Internacional (FEI) e
passa por readequações para receber as provas de hipismo dos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.
Parte do Parque Olímpico de
Deodoro, o novo Centro Nacional
de Hipismo ganhou 62 baias, duas
pistas cobertas e uma descoberta, um alojamento, um castelo
d’água e uma passarela. A reforma também engloba a conclusão
do sistema de irrigação da pista
de cross-country, a expansão da
área dos estábulos, a ampliação
da capacidade das arquibancadas
para as provas de salto e adestramento, a construção de novos
obstáculos aquáticos e do centro
cirúrgico da clínica veterinária,
além de melhorias na estrutura
do picadeiro coberto.
O Centro Nacional de Hipismo
também conta com um laboratório, já em funcionamento, que tem
20 profissionais e realiza pesquisas
sobre fisiologia e outros aspectos
24
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do hipismo. O Laboratório de Avaliação do Desempenho de Equinos
(LADEq) faz parte da Escola de
Equitação do Exército Brasileiro e
vai monitorar e avaliar os 314 cavalos que participarão das provas durante os Jogos Rio 2016, além dos
44 animais fornecidos pelo Comitê
Rio 2016 para a competição de pentatlo moderno.
Maior núcleo do Parque Olímpico de Deodoro, o Centro Nacional de Hipismo tem investimentos
do Governo Federal de R$ 157,1 milhões. Após os Jogos, as instalações
ficarão como legado e a expectativa de atletas e dirigentes é de que a
estrutura sirva para melhorar o desempenho do Brasil. “Não há obstáculos e pistas melhores do que
estas. É responsabilidade nossa
manter isso aqui, conservar o que
deixaram. É uma missão de todos”,
disse o cavaleiro Márcio Appel.
No início de agosto de 2015,
após o Concurso Completo Internacional, torneio que serviu como
evento-teste da modalidade para
os Jogos Rio 2016, os participantes elogiaram a estrutura e disseram esperar o melhor dos cenários
para o ano que vem. “Está um espetáculo. Não precisa mudar nada.
O cross (country) está muito legal,
os cavalos ficaram bem alojados.
Agora é continuar o trabalho que
estão fazendo até aqui”, comentou o campeão do evento-teste,
Márcio Jorge. z

Gabriel Heusi/Brasil 2016/Heusi Action

D eodoro

Centro Nacional
de Hipismo
•P
 revisão de conclusão:

segundo trimestre de 2016
•M
 odalidade nos Jogos

Olímpicos: hipismo
•M
 odalidade nos Jogos

Paralímpicos: hipismo
•C
 apacidade: 35,2 mil lugares

(14,2 mil lugares na arena de
salto e adestramento, sendo
1,2 mil permanentes e 13 mil
temporários; 20 mil lugares
para espectadores em pé e
mil assentos temporários na
arena de cross country)
•F
 inanciamento: Governo
Federal
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deodoro
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Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno

Centro Aquático do
Pentatlo Moderno
•P
 revisão de conclusão:

primeiro trimestre de 2016
•M
 odalidades nos Jogos

Olímpicos: Pentatlo
Moderno (natação)
•M
 odalidades nos Jogos
Paralímpicos: não terá
•C
 apacidade: dois mil lugares
•F
 inanciamento: Governo
Federal
• I nvestimento: R$ 4,4 milhões
(reforma e adequação)
•E
 xecução: Prefeitura do Rio
de Janeiro

A sede
múltipla
do pentatlo
Parte do Parque Olímpico de Deodoro, o
Centro de Pentatlo Moderno Coronel Eric Tinoco
Marques foi construído pelo Governo Federal (ministérios do Esporte e da Defesa) para os Jogos
Pan-Americanos de 2007 e ficou como legado para
a região. O local é utilizado para treinamento de
atletas, como sede de competições e para abrigar
projetos como o PentaJovem. A iniciativa da Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno, voltada
para a revelação de novos talentos e com apoio do
Ministério do Esporte, também é realizada em Recife e São Paulo.
Durante os Jogos Rio 2016, a modalidade utilizará três instalações que fazem parte de um complexo operacional: a Arena da Juventude, em construção; o Centro Aquático do Pentatlo Moderno,
onde os pentatletas farão as provas de natação;
e o Estádio de Deodoro, que será uma instalação
temporária e permitirá a disputa de hipismo, corrida e tiro para o pentatlo.
Construída sobre o campo de polo já existente, a instalação temporária do hipismo e combinado (tiro e corrida) ficará ao lado da Arena da Juventude e do Centro Aquático, a uma distância que
possibilitará aos espectadores irem a pé de uma
para a outra durante os Jogos Rio 2016.
Depois das Olimpíadas, a Arena da Juventude
será utilizada para treinamento de pentatlo moderno e integrará o Centro Olímpico de Treinamento,
assim como o Centro Aquático. A capacidade de assentos durante os Jogos será de 20 mil pessoas no
hipismo e combinado e de dois mil espectadores
no Centro Aquático.
O investimento federal é de R$ 4,4 milhões para
obras de reforma e adequação do Centro Aquático
do Pentatlo Moderno, além de R$ 39 milhões para o
Estádio de Deodoro. As provas de esgrima do pentatlo moderno serão realizadas na Arena da Juventude, instalação permanente, com investimentos de
R$ 103,2 milhões, que também vai receber o basquete feminino durante os Jogos Rio 2016. z
REDE NACIONAL DE TREINAMENTO
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Gabriel Heusi/Brasil 2016/Heusi Action

Hóquei sobre grama
tem estrutura renovada
Legado dos Jogos Pan-Americanos de 2007, o Centro Nacional
de Hóquei sobre Grama, na região
de Deodoro, está passando por
importantes adequações para os
Jogos Olímpicos. A principal é a
substituição dos campos para atender aos requisitos da federação
internacional. Além disso, estão
sendo construídos vestiários, uma
arquibancada permanente na qua28
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dra principal e um centro de administração.
A quadra principal contará
com oito mil lugares, sendo 2,5
mil permanentes. Já na quadra secundária serão cinco mil assentos
temporários. Após os Jogos, o local continuará servindo à prática da
modalidade e integrará o Centro
Olímpico de Treinamento.
Além do centro de Deodoro,

os jogadores de hóquei estão ganhando outro local para treinamento, que ficará pronto até os Jogos
Olímpicos. Com edital de obras já
lançado pelo Ministério do Esporte, a Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), na Ilha do Fundão, receberá dois campos oficiais
da modalidade, além de estruturas
para treinos de nado sincronizado
e rúgbi durante as Olimpíadas.

Gabriel Heusi/Brasil 2016/Heusi Action

O edital prevê construção, reforma, operação e manutenção de
instalações da Escola de Educação
Física e Desportos da UFRJ. O local contará ainda com estruturas
de recepção, salas administrativas,
médica, de fisioterapia e para controle de doping, vestiários e depósito para equipamentos esportivos.
Também será reformada a piscina
de 50 x 25 metros, além de áreas
de apoio, corredores, escritórios e
o entorno (calçamento, iluminação
e drenagem), conforme normas de
transporte e acessibilidade.
“O legado que os Jogos vão
deixar para o hóquei brasileiro é
sensacional”, afirmou o gerentegeral da Confederação Brasileira
de Hóquei sobre Grama (CBHG),

Bruno Patrício Oliveira. “A gente
espera utilizar as duas instalações
para alavancar e desenvolver o esporte no Rio e no Brasil, promover
competições nacionais e internacionais e realizar a preparação das
seleções de base e adultas, masculinas e femininas”, explicou.
O hóquei sobre grama conta
hoje com cerca de seis mil atletas
no Brasil, sobretudo na região Sul,
no Rio de Janeiro e em São Paulo.
“O legado é de fundamental importância para o desenvolvimento da
modalidade após os Jogos. A gente
acredita que o hóquei vai crescer
bastante em número de praticantes, visibilidade e em resultados a
curto e médio prazo nas competições”, afirmou o gerente. z

Centro Nacional
de Hóquei Sobre
Grama
•C
 onclusão: novembro

de 2015
•M
 odalidade nos Jogos

Olímpicos: hóquei
sobre grama
•M
 odalidades nos Jogos
Paralímpicos: não
haverá
•C
 apacidade: oito
mil pessoas (quadra
principal) e cinco mil
(quadra secundária)
•F
 inanciamento:
Governo Federal
• I nvestimento: R$ 34,5
milhões
•E
 xecução: Prefeitura do
Rio de Janeiro
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D eodoro

Renato Sette Camara/Prefeitura Rio

Uma arena a
serviço da
juventude
A Arena da Juventude está
em obras para receber as partidas
preliminares do basquete feminino
e a esgrima do pentatlo moderno
durante os Jogos Olímpicos 2016, e
ainda a esgrima em cadeira de rodas
nas Paralimpíadas. Localizada a menos de 300 metros da estação ferroviária da Vila Militar, a arena pode
ser alcançada a pé a partir dos outros locais de provas da região.
O espaço terá cerca de cinco
mil lugares para as competições
de basquete e 3,5 mil nas competições de esgrima do pentatlo. Ao
30
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todo, três mil lugares serão temporários, para reduzir custos de
manutenção. Além da economia,
a construção levou em conta critérios de sustentabilidade, como o
uso de materiais recicláveis ou que
favoreçam a entrada de iluminação
e ventilação naturais.
O custo total é de R$ 103,2
milhões, com financiamento do
Governo Federal e execução da
Prefeitura do Rio de Janeiro. Após
os Jogos, a arena ficará como legado permanente para Deodoro.
O conceito é ampliar a oferta de

Arena da Juventude
Previsão de conclusão: primeiro trimestre de 2016
Modalidades nos Jogos Olímpicos: basquete e pentatlo
moderno (esgrima)
Modalidade nos Jogos Paralímpicos: esgrima em cadeira
de rodas
Capacidade: cinco mil pessoas (dois mil assentos
permanentes e três mil temporários)
Financiamento: Governo Federal
Investimento: R$ 103,2 milhões
Execução: Prefeitura do Rio de Janeiro

instalações esportivas na região, ao
lado de outras erguidas à época dos
Jogos Pan-Americanos Rio 2007.
Assim como os centros que
já existiam antes da vitória da
candidatura olímpica, a arena
ficará sob responsabilidade do
Exército. Contudo, seu uso não
será restrito aos militares. O es-

paço pode receber equipes de
alto rendimento para treinos e
competições e vai integrar o Centro Olímpico de Treinamento.
Além disso, a nova instalação
contribuirá para fomentar a prática
esportiva das comunidades locais,
principalmente em função do fato
de a região de Deodoro ter alto

contingente de jovens. Após os
Jogos, o local contará com ginásio
com até sete quadras de treinamento, permitindo múltiplos usos.
Em março de 2016, o local
recebe, como evento-teste, a segunda etapa da Copa do Mundo
da União Internacional de Pentatlo
Moderno (UIPM). z
REDE NACIONAL DE TREINAMENTO
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Renato Sette Camara/Prefeitura Rio

Com as obras físicas concluídas e o evento-teste realizado com sucesso em novembro de 2015, o Estádio Olímpico de Canoagem Slalom integra o Parque Radical da região de Deodoro, que também engloba a pista de BMX
e o Circuito de Mountain Bike dos Jogos Olímpicos. A
área, com cerca de 500 mil m², formará o segundo maior
parque da cidade, atrás apenas do Parque do Flamengo.
Durante as competições de 2016, o local da canoagem
terá oito mil assentos temporários.
Depois dos Jogos, o uso dos 280 metros de corredeiras será combinado. Além de servir para o lazer
da população, será destinado aos atletas de alto rendimento durante a semana, compondo o Centro Olímpico de Treinamento. “É muito legal participar dos Jogos
Olímpicos em casa, principalmente porque depois teremos um local muito bom para treinar”, disse Ana Sátila,
campeã mundial júnior em 2013 e vice sub-23 em 2015.
A canoagem slalom conta com outros centros pelo
país, como o de Foz do Iguaçu (PR), onde atualmente treina a seleção brasileira (leia mais nas págs 54 e 55). Com
o canal de Deodoro, a modalidade terá ainda mais condições de treinamento para a equipe e também de receber competições de alto nível. Além disso, ali funcionará
uma escola de canoagem, seguindo os moldes do projeto
Meninos do Lago, do Canal Itaipu. “O projeto Meninos do
Rio vai atender a região, oferecendo caiaque polo, canoagem slalom e outras atividades ligadas ao Canal Rio e ao
Parque Radical”, adiantou o presidente da Confederação
Brasileira de Canoagem (CBCa), João Tomasini.
O circuito de Deodoro permitirá a descoberta de talentos, assim como ocorreu com o canoísta Felipe Borges, que iniciou no esporte no projeto de Foz do Iguaçu
e, neste ano, conquistou o bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto e no Mundial sub-23. “Mais da metade
dos atuais integrantes da equipe permanente sediada

André Motta/Heusi Action

Canoagem
slalom
alcança novo
patamar

Renato Sette Camara/Prefeitura Rio

deodoro

Ana Sátila, atleta

“É muito legal participar
dos Jogos Olímpicos em
casa, principalmente
porque depois teremos
um local muito bom para
treinar”

Estádio Olímpico de Canoagem Slalom
Conclusão: novembro de 2015
Modalidade nos Jogos Olímpicos: canoagem slalom
Modalidade nos Jogos Paralímpicos: não terá
Capacidade: oito mil lugares
Financiamento: Governo Federal
Investimento: R$ 118 milhões
Execução: Prefeitura do Rio de Janeiro

em Foz do Iguaçu é de canoístas formados nessa escola”, disse o presidente.
“Um canal artificial como o do Rio ajuda muito no
desenvolvimento dos atletas. Outras edições dos Jogos
Olímpicos também deixaram um legado para a canoagem slalom. Os índices dos atletas da Austrália e da Inglaterra, por exemplo, cresceram muito depois da construção dos canais artificiais em seus respectivos países”,
explicou Tomasini. “O canal de Deodoro foi construído
com a mesma tecnologia desenvolvida em Londres,
onde houve as disputas dos Jogos de 2012, inclusive
com o mesmo projetista. Hoje ele reúne a melhor tecnologia existente no mundo para a prática da canoagem
slalom”, elogiou o presidente. z
REDE NACIONAL DE TREINAMENTO
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André Motta/Heusi Action-Brasil 2016

deodoro

Palco privilegiado
para voos radicais
Modalidade que se tornou
olímpica na edição de Pequim, em
2008, o ciclismo BMX é um dos esportes que propicia imagens mais
espetaculares aos torcedores. A
pista para os Jogos Rio 2016 foi
montada no Parque Radical, em
Deodoro. Após o megaevento, ficará como legado das Olimpíadas.
Resultado de um investimento de R$ 12,7 milhões do Governo
Federal, o Centro de BMX ocupa
uma área de 4 mil m² e a pista de
competição terá dois traçados. O
percurso masculino soma 399 m²
34
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e o feminino, 372 metros. Nos dois
casos, os atletas largam do alto de
uma rampa de oito metros, forrada
de madeira e com adesivos antiderrapantes. Para as provas será erguida uma arquibancada temporária
com 7,5 mil lugares.
A pista foi pensada considerando a topografia e os ventos predominantes, características que podem interferir na performance dos
atletas, e confeccionada em saibro
com asfalto de massa extremamente fina nas curvas. As ondulações foram colocadas em intervalos de dez

metros para dar opções de percurso ao atleta. O ciclista pode saltar
a cada dez metros, com velocidade maior e mais risco, ou seguir no
solo, com velocidade menor e mais
segurança. Ao redor da instalação,
em áreas de suporte, foi utilizada
grama natural.
Em outubro de 2015, alguns
dos principais nomes da modalidade mundial tiveram a chance
de avaliar o circuito. A pista, com
projeto elaborado por um escritório de arquitetura e consultoria da
mesma empresa que construiu as

Centro Olímpico de BMX
Renato Rezende, atleta

•M
 odalidade nos Jogos Olímpicos: ciclismo (BMX)
•M
 odalidade nos Jogos Paralímpicos: não terá
• Capacidade: 7,5 mil lugares
• Financiamento: Governo Federal
• Investimento: R$ 12,79 milhões
• Execução: Prefeitura do Rio de Janeiro

pistas das Olimpíadas de Pequim
2008 e dos Jogos Pan-Americanos
de Toronto 2015, é a maior já utilizada em Jogos Olímpicos. Em 2016,
o traçado passará por ajustes para
adequá-lo às exigências feitas pelos atletas durante o evento-teste.
Segundo informações do Comitê Organizador dos Jogos, há pre-

visão de que a pista seja aberta aos
atletas durante alguns períodos para
treinos. “Em Londres 2012 ocorreu a
mesma coisa. Teve o evento-teste,
foi necessário ajustar a pista, então
eles abriram o treino para todos os
países no início do ano olímpico”,
afirmou Renato Rezende, integrante
da seleção brasileira. z

Andre Motta/Heusi Action

• Conclusão: outubro de 2015

“Em Londres 2012 ocorreu a
mesma coisa. Teve o evento-teste, foi necessário ajustar
a pista, então eles abriram o
treino para todos os países no
início do ano olímpico”
REDE NACIONAL DE TREINAMENTO
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ar t igo

Secretário Marcos Jorge de Lima

Diversidade é o nome do jogo
Badminton. Canoagem slalom
e de velocidade. Handebol. Tênis de
mesa. Saltos ornamentais. Luta
olímpica e greco-romana. Uma
das mais fortes características da
Rede Nacional de Treinamento é
a diversidade. A partir de agora, o
brasileiro não vai precisar se entregar somente ao futebol, a paixão
nacional. Várias outras modalidades entrarão no cardápio para torcer, praticar e amar.
O caráter estratégico da diversidade pode ser medido matematicamente. Hoje, após anos e
anos de monopólio futebolístico,
temos um contingente de sedentários de 45,9% da população, se-

gundo nos revela o Diagnóstico
Nacional do Esporte, pesquisa
feita pelo Ministério do Esporte
(www.diesporte.gov.br ).
Ora, se queremos ampliar o
número de brasileiros praticantes
de atividade física, urge multiplicarmos o leque de possibilidades.
Quem, seja qual for o motivo, não
joga futebol pode encontrar em
outra modalidade a motivação necessária para se levantar do sofá,
guardar o controle remoto e virar
um esportista.
O próprio Diesporte mostra
que 12 em cada 100 sedentários não
praticam porque não se interessam
por esporte ou têm preguiça. Ao

natureza

mesmo tempo em que mais de 53%
dos brasileiros pensam no futebol
quando ouvem a palavra “esporte”.
Uma das conclusões possíveis
quando cruzamos esses dados é a
de que o futebol causa desinteresse
em parte da população. E esse grupo expressivo de brasileiros – mais
ou menos oito milhões de pessoas,
segundo dados do Diesporte -- a
Rede Nacional de Treinamento e
suas muitas modalidades podem
resgatar para o mundo do esporte,
da saúde e do bem estar. z
Marcos Jorge de Lima é
secretário-executivo do
Ministério do Esporte

Salvador #vivadeperto turismo.gov.br

viva de
perto
Brasil. Sede de
experiências incríveis.

C E NT R O S N A C I O N A I S
D E T R E I N A M E NT O

Seleções
nacionais
ganham
estrutura
de ponta

A descentralização dos benefícios esportivos gerados pelos Jogos Rio 2016 se materializa
nos Centros Nacionais de Treinamento. Esses
locais representam a última etapa do encadeamento da carreira dos atletas e abrigam a preparação das seleções de diferentes modalidades. Há espaços com capacidade para atender
até 26 esportes olímpicos, paralímpicos e não-olímpicos, como o Centro de Formação Olímpica do
Nordeste, no Ceará (foto). Há outros que são
específicos para uma única modalidade, como
o Centro Pan-Americano de Judô, na Bahia, ou
o Centro de Excelência em Saltos Ornamentais,
no Distrito Federal, por exemplo. z

Wagner Carmo/Exemplus/COB
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C e n t ro p aralím p ico
brasileiro

Paradesporto
consolida
evolução
38
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Primeiro centro
da América Latina
exclusivo para atletas
paralímpicos abrigará
15 modalidades,
resultado de
investimento superior
a R$ 282 milhões

Investimentos
no Paradesporto
Desde 2010, convênios do
Ministério do Esporte com o Comitê
Paralímpico Brasileiro somam mais
de R$ 67,2 milhões
l

R
ecursos possibilitam a
preparação de atletas em
diversas modalidades,
treinamentos no Brasil e no
exterior, participação em
competições, assim como
a contratação de equipes
multidisciplinares e a compra
de equipamentos

Apoio à preparação de atletas em 2015:
l

B
olsa Pódio: 94 atletas
contemplados

l

B
olsa Atleta: 1.298 atletas
contemplados

Roberto Castro/ME

Um dos principais legados esportivos dos Jogos Rio 2016 para o
país, o Centro Paralímpico Brasileiro será o quarto no mundo e o primeiro da América Latina capaz de
receber mais de 11 modalidades no
mesmo lugar.
A concentração de diferentes
esportes em um só local é inspirada em países como Ucrânia, China e
Coreia do Sul, que adotaram o mesmo modelo e obtiveram sucesso na
preparação de atletas e seleções. O
centro de excelência abrigará 15 mo-

dalidades: atletismo, basquete em
cadeira de rodas, bocha, esgrima em
cadeira de rodas, futebol de 5, futebol de 7, goalball, halterofilismo, judô,
natação, rúgbi em cadeira de rodas,
tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, triatlo e voleibol sentado.
Para o presidente do Comitê
Paralímpico Brasileiro (CPB), o espaço vai diminuir os custos das confederações. “O centro de treinamento
também vai nos ajudar a diminuir as
despesas. Hoje, as confederações
têm de pagar, por exemplo, para re-

alizar uma fase de treinamento: elas
alugam o local, pagam a hospedagem, o transporte, a alimentação”,
disse Andrew Parsons, que projeta
os efeitos da estrutura na preparação dos atletas para as próximas
edições dos Jogos.
“As gerações que virão para
os Jogos de Tóquio 2020 e as seguintes terão um grau de preparação muito alto e melhor estruturado. Então a gente tem tudo para
dar um salto e evoluir de maneira
consistente”, completou. 444
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Roberto Castro/ME

No local, haverá instalações
esportivas indoor e outdoor, alojamentos para 280 pessoas, refeitório, lavanderia, academia, salas de
apoio e vestiários, além do Centro
de Medicina e Ciências do Esporte.
Mesmo antes da inauguração, alguns atletas tiveram a oportunidade de visitar as instalações e
gostaram do que viram. “Ter uma
estrutura dessa, com todas essas modalidades, com academia,
com a parte médica, esportiva e
laboratorial, facilita muito nosso
desenvolvimento e nossa performance”, projeta Cláudio Massad,
do tênis de mesa.
A estrutura será utilizada para
treinamentos, competições e intercâmbios entre seleções, além
de possibilitar o desenvolvimento
de novas gerações, a formação de
profissionais e o avanço de testes
e pesquisas.
Os investimentos nas obras
do centro de treinamento são de
R$ 282 milhões, sendo R$ 167 milhões do Governo Federal e R$ 115
milhões do estado de São Paulo. O
Ministério do Esporte aplicou mais
R$ 20 milhões e o governo paulista
outros R$ 4 milhões na aquisição
de equipamentos para o local.
São recursos que se somam
ao apoio do Ministério do Esporte
ao paradesporto. Desde 2010, os
convênios com o CPB garantiram
um repasse federal de R$ 62,8
milhões. O montante possibilita
a preparação de atletas em diversas modalidades, treinamentos
no Brasil e no exterior, participação em competições, assim como
a contratação de equipes multidisciplinares e a compra de equipamentos.
Destaque também para os
investimentos pelo Bolsa Atleta,
que ultrapassam R$ 126 milhões
em uma década de programa.
O Comitê Paralímpico Brasileiro ainda recebe recursos federais por meio da Lei Agnelo/
Piva. O texto prevê que 2,7% da

arrecadação bruta das loterias
federais em operação no país,
descontadas as premiações, sejam destinados em favor do Comitê Olímpico do Brasil (COB)
e do CPB (com a sanção da Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência, em janeiro deste ano, o percentual cresceu).
Entre 2007 e 2014, o total de repasses ao CPB chegou a R$ 210
milhões, cifras que tendem a aumentar significativamente com
a mudança no percentual.

As melhores condições de
trabalho têm dado resultados nas
quadras, pistas, piscinas e campos.
O Brasil fez a melhor campanha da
história dos Jogos Parapan-Americanos, em Toronto 2015, com 257
medalhas (109 ouros, 74 pratas e
74 bronzes). Modalidades como
o goalball têm apresentado resultados inéditos. “A evolução do
goalball é muito grande. Hoje é só
treinar para a competição e trazer
os títulos. Temos hotel, quadras sofisticadas. Com o Centro de Treina-

4Entrevista - Daniel Dias

Colecionador
de pódios

Roberto Castro/ME

As medalhas conquistadas
pelo nadador Daniel Dias não caberiam em apenas um parágrafo.
Maior vencedor da história do
Brasil em Paralimpíadas, com dez
ouros, quatro pratas e um bronze, o atleta mostrou no último
ano antes dos Jogos que vai cair na piscina em 2016 para aumentar esse número.
Com oito ouros no Parapan de Toronto e sete ouros e uma
prata no Mundial de Natação, em Glasgow (Escócia), Daniel foi
eleito o melhor nadador do país no Prêmio Paralímpicos 2015.
Mais um troféu para a vasta coleção.
Antes de voltar a brigar por mais pódios, o paulista de
Campinas comentou a temporada vitoriosa e falou sobre a preparação e a expectativa para 2016. Para ele, o Centro Paralímpico Brasileiro, um dos legados do megaevento, será essencial
para a continuidade do desenvolvimento do esporte no país.

CPB

Você trabalha com metas em termos
de número de medalhas para o Rio 2016?
A minha meta é melhorar minhas marcas. As medalhas
são consequências disso. Vamos batalhar. A expectativa é essa:
vou treinar e me dedicar muito para chegar bem nos Jogos.

mento em São Paulo, vai ser ainda
melhor”, avalia Leomon Moreno,
ala da seleção.
A meta brasileira nas Paralimpíadas é terminar entre os cinco
primeiros colocados no quadro
geral de medalhas. Caso alcance o
objetivo, o Brasil vai superar a melhor colocação da história, em Londres 2012, quando o país ficou em
sétimo: 21 ouros, 14 pratas e oito
bronzes. Em total de medalhas, a
melhor campanha foi em Pequim
2008, com 47 pódios. z

Como você enxerga o momento
do esporte paralímpico brasileiro?
Se a gente falar que não falta nada, está errado, porque
sempre temos o que melhorar. Mas acredito que estamos no
caminho certo. Temos planejado e estamos colhendo os frutos. De 2008 para cá, tivemos grandes conquistas. Estamos
caminhando para chegar aos Jogos e consolidar todo esse
belo trabalho que temos feito.
Qual o papel do Centro Paralímpico
Brasileiro para a manutenção desse trabalho?
É a realização de um sonho. O centro vem mostrar para
a gente que, mesmo depois dos Jogos, continuaremos tendo investimento e reconhecimento. Fico feliz em fazer parte dessa história e desse momento. Já era hora do esporte
paralímpico ter um centro de referência como esse. Tenho
certeza de que vamos colher belos frutos. Já pude conhecer,
vi a piscina e todo o complexo. Está espetacular.
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C E NT R O D E
dese n volvime n t o
do ha n debol

Sede própria
para a paixão
recente do Brasil
Experiência de treinadores de países
tradicionais e equipamento de ponta
são as chaves para a continuidade do
crescimento da modalidade no país
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Bob Castro/ME

Morten Soubak, técnico

“O país não perdeu
tempo e vai deixar um
legado para o handebol
para os próximos anos.
O pensamento tem que
ser sempre o de evoluir.
Seja nos Jogos em casa
ou nos Jogos fora. Sou
dinamarquês, mas levarei
sempre o Brasil no meu
coração, onde eu estiver”

Valmir Franzoi / Prefeitura de São Bernardo

De coadjuvante no cenário
internacional a melhor seleção do
planeta. Essa foi a evolução do
handebol feminino brasileiro nos
últimos anos, que culminou com
o inédito título mundial de 2013. O
aprendizado com técnicos de escolas tradicionais, como o dinamarquês Morten Soubak, entre as mulheres, e o espanhol Jordi Ribera,
entre os homens, foi essencial para
o desenvolvimento da modalidade.
As contratações foram viabilizadas pelos convênios firmados entre o Ministério do Esporte e a Confederação Brasileira de Handebol
(CBHb), que também permitiram:
implantação e preparação de seleções permanentes; participação
em campeonatos internacionais;
intercâmbios no exterior; contratação de equipe multidisciplinar; e estruturação do Centro Nacional de

Desenvolvimento do Handebol no
Sesi de Blumenau (SC), para as seleções de base. Esses investimentos somam R$ 15 milhões.
“O Ministério do Esporte sempre foi nosso grande patrocinador.
Os resultados têm surgido, e o
handebol vem crescendo com os
recursos”, avaliou Manoel Oliveira,
presidente da CBHb. A modalidade
ainda conta com o patrocínio dos
Correios de R$ 17 milhões desde
2012, além de recursos do Banco do
Brasil, captados via Lei de Incentivo ao Esporte, no valor de R$ 5 milhões entre 2013 e 2014.
Para manter as duas seleções em alto nível, a CBHb contará com o centro nacional de treinamento da modalidade (foto),
em São Bernardo do Campo (SP).
“Não tenho a menor dúvida de
que o handebol brasileiro vai evo-

luir. Pela dimensão do complexo,
poderemos levar vários atletas
tanto do masculino quanto do feminino, das mais diversas idades,
e garimpar vários talentos”, explicou o técnico Soubak.
A obra teve investimento total de R$ 14,5 milhões, sendo R$ 12
milhões do Ministério do Esporte
e o restante da prefeitura. “O país
não perdeu tempo e vai deixar
um legado para o handebol para
os próximos anos. O pensamento
tem que ser sempre o de evoluir.
Seja nos Jogos em casa ou nos Jogos fora. Sou dinamarquês, mas
levarei sempre o Brasil no meu coração, onde eu estiver”, acrescentou Soubak.
A instalação inclui duas quadras, alojamentos para 143 pessoas, academia, sala de fisioterapia,
restaurante e áreas de descanso. z
REDE NACIONAL DE TREINAMENTO
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C E N T R O p a n - a m er i c a no
de jud ô

Uma nova casa
para manter a tradição
de conquistas olímpicas

Lara Monsores/CBJ

Localizada na Bahia, instalação é uma das melhores
do mundo e já recebeu competições internacionais. Espaço
será usado para aclimatação antes dos Jogos Rio 2016

A modalidade que mais rendeu medalhas olímpicas ao Brasil,
com 19 pódios, ganhou o maior
centro de treinamento das Américas e um dos maiores do mundo.
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O Centro Pan-Americano de Judô
(CPJ), localizado em frente à Praia
de Ipitanga, no município baiano
de Lauro de Freitas (próximo a Salvador), conta com uma área cons-

truída de 20 mil m² e com toda a
estrutura necessária para receber
atletas para treinamentos, competições e até para aclimatação antes dos Jogos Rio 2016. 444

4Entrevista - Érika Miranda

“Rio 2016 é ouro, ouro!”

Danilo Borges/ME

Em seis competições disputadas em 2015, a judoca brasiliense
Érika Miranda conquistou medalhas em cinco. Ela foi campeã nos
Jogos Pan-Americanos de Toronto,
no Canadá, e ficou com o bronze no
Mundial de Astana, no Cazaquistão.
O ano vitorioso levou a judoca a ser
eleita a melhor de 2015. Confiante,
Érika se sente preparada para encarar o ano olímpico.

Como você recebeu a notícia de que foi eleita a melhor
judoca de 2015?
Faço parte de um esporte muito vitorioso dentro do Brasil e, com tantos atletas excepcionais, ser a melhor do ano
tem a ver com muito treino, muita dedicação. Se fosse outro
companheiro, estaria feliz da mesma forma, mas sendo eu e
sabendo de tudo que tenho feito, fiquei muito feliz.
Como está o planejamento para o ano olímpico?
O ano de 2016 é o ano do ápice. Vou continuar com a mesma preparação, corrigindo o que deve ser corrigido, dando
ênfase na preparação psicológica. Não teremos muitas competições e nem todas serão fortes. Será uma média um pouco
menor, mas estarei competindo e treinando, sem parar.

Estrutura do CPJ
Ginásio climatizado
l Arquibancadas para 1,9 mil
pessoas
l Quatro áreas oficiais para
competições
l Salas de apoio
l Restaurante
l Vestiários
l Academia
l Alojamentos
l Auditório
l Pista de corrida
l Quadra poliesportiva
l Piscina
l

Como você vê os investimentos no judô no Brasil?
Hoje os investimentos vêm do Comitê Olímpico do
Brasil, vêm do Ministério do Esporte, vêm da Confederação
Brasileira de Judô, vêm da iniciativa privada. Essa é a chave
principal de tanto sucesso. Realmente a gente tem bastante investimento. E não é só em viagens e treinamento. Os
próprios profissionais da confederação estão se qualificando
cada vez mais para trazer coisas novas para os atletas.
Como você se vê nos Jogos Olímpicos em casa?
Minha meta é ouro, ouro, ouro! Já bati na trave muitas
vezes. E eu sou uma pessoa que luta bem dentro de casa. Nos
últimos mundiais, foram nove horas de fuso horário, 11 horas.
Aqui a gente não tem fuso horário, a gente tem arroz com
feijão, a gente tem o clima, a gente tem a melhor torcida do
mundo. Está tudo a nosso favor. Tem gente que fala: “Mas
isso não vai ser pressão?”. Acho que não, porque cada atleta
de alto rendimento já se pressiona automaticamente, e não
tem pressão maior do que essa.

REDE NACIONAL DE TREINAMENTO
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Desde a inauguração, o espaço
é utilizado para concentração das
diferentes categorias da seleção
brasileira, treinamentos especiais,
intercâmbio com outros países, cursos de capacitação e competições
nacionais e internacionais. O campeão olímpico Rogério Sampaio demonstrou satisfação com o que viu
no CPJ. “Queria ser atleta novamente”, brincou o hoje treinador. “Há
20 anos era impensável ter uma estrutura como essa para o judô brasileiro. Ver todo o benefício que isso
vai trazer para os atletas do Brasil
e do exterior é realmente um momento histórico para o nosso judô.
Acho que só vamos enxergar a real
dimensão dessa obra daqui a alguns
anos”, avaliou.
O Centro Pan-Americano de
Judô conta com ginásio climatizado, com quatro áreas oficiais
para competições, academia, restaurante, piscina, salas de apoio e
arquibancada para 1,9 mil lugares.
O complexo tem um prédio administrativo, com auditório para 200
pessoas, e outro para alojamento,
com quartos para 72 atletas. Há
ainda piscina, quadra poliesportiva descoberta, pista de corrida de
100 metros e um estacionamento
com 500 vagas.
A construção teve investimento de R$ 43,2 milhões, sendo R$ 18,3
milhões do estado da Bahia, incluindo a desapropriação do terreno, e
R$ 19,8 milhões do Ministério do Esporte. A Confederação Brasileira de
Judô (CBJ) aportou R$ 5,1 milhões
para fazer o projeto executivo da
instalação e comprar uma parte dos
equipamentos e de mobiliário.
Além de receber os melhores
judocas do país, centenas de crianças, com idade entre sete e 14 anos,
frequentam as aulas do projeto social que a CBJ implantou em Lauro
de Freitas. O “Avança Judô”, iniciativa consolidada no país, é uma
das contrapartidas da entidade ao
município baiano. z
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Excelência
para toda
a Região
Nordeste
Fortaleza terá estrutura de ponta para
26 modalidades. Local será usado
para aclimatação de delegações
estrangeiras antes dos Jogos Rio 2016
Fortaleza terá uma das estruturas mais modernas do mundo
para treinamentos e competições de 26 modalidades olímpicas e
paralímpicas, além de futsal, caratê e skate. O Centro de Formação
Olímpica do Nordeste (CFO) já atraiu equipes estrangeiras que usarão o equipamento para o período de aclimatação antes das disputas por medalhas.
As atividades do CFO contemplarão atletas da base ao alto
rendimento, em uma área total de 86 mil m², sendo mais de 45 mil
m² de área construída. O equipamento fica em frente à Arena Castelão, palco de seis jogos da Copa do Mundo de 2014, e é interligado
ao estádio por uma passarela.
Medalhista olímpica do vôlei de praia (bronze em Londres
2012), Larissa França conheceu a estrutura: “O Brasil merecia um
polo como este. Temos grandes esportistas no país e, com certeza,
aqui haverá condições de gerarmos ainda mais atletas com condições de estar em uma Olimpíada e buscar uma medalha”.
O complexo conta com o maior ginásio multiuso climatizado
do Brasil, com cadeiras retráteis e capacidade para até 21 mil pessoas, quadras, salas para lutas, piscinas olímpicas e de saltos ornamentais, pista de atletismo, campo de futebol, pistas de skate e
BMX, quadras de vôlei de praia e de tênis. Além disso, há academia,
refeitório, cozinha industrial, vestiários, biblioteca, consultórios médicos, camarotes, bares, salão, praça de alimentação e hotel para
até 248 atletas.
As 26 modalidades olímpicas e paralímpicas são: atletismo, natação, badminton, nado sincronizado, basquete, pentatlo moderno, boxe, rúgbi, ciclismo, tênis, handebol, taekwondo, esgrima, tênis de mesa, futebol, tiro com arco, ginástica, triatlo, levantamento
de peso, voleibol, hóquei sobre a grama, vôlei de praia, judô, polo
aquático, lutas e saltos ornamentais. z

Washington Alves/Exemplus/COB

C E NT R O D E
forma ç ã o olím p ica

Washington Alves/Exemplus/COB

l

I
nvestimento: R$ 230 milhões,
sendo R$ 207 milhões do Governo
Federal e R$ 23 milhões do governo
estadual

l

Área total: 85.922,12 m²

l

G
inásio: 17,1 mil pessoas sentadas
(evento esportivo); 21 mil pessoas
(evento cultural)

l

Demais estruturas:

l

Camarotes, bares e salão multiuso

l

P
iscinas olímpica e de saltos
ornamentais

l

Campo e pista de atletismo

l

Ginásio para ginástica olímpica e lutas

l

Pistas de skate e BMX

l

Q
uadras de vôlei de praia e de tênis de
saibro

l

Alojamentos para até 248 atletas
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C E NT R O D E t rei n ame n t o
do ciclismo

Pistas
de BMX
pelo país
Equipamento em
Londrina (PR) contribuirá
para o desenvolvimento
dos atletas brasileiros
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Parceria entre o Ministério
do Esporte, a Confederação Brasileira de Ciclismo e a prefeitura de
Londrina (PR) resultou em investimento de R$ 491,25 mil para a
construção de uma pista de BMX
na cidade.
“Ter um local adequado é
fundamental para garantir um
bom desempenho e será um ótimo legado para os atletas brasileiros que poderão competir em

uma pista de alto padrão”, ressaltou Guilherme Pussieldi, técnico
da seleção brasileira.
A instalação vai conectar
a seleção aos Jogos do Rio. O
equipamento estará dentro dos
padrões exigidos pela União Ciclística Internacional (UCI) nos
principais eventos mundiais, o
que possibilitará o treinamento
de alto nível para a equipe brasileira e a realização de eventos

de grande porte.
A pista integrará o Centro
de Treinamento de Ciclismo,
que recebeu investimentos de
R$ 990,2 mil do Ministério, mais
R$ 91,6 mil do município, e conta com um ginásio de 600 m², dividido em área de treinamento
(sala com peso livre, bike indoor
e treino funcional), sala de fisioterapia e de recuperação, refeitório, auditório e vestiários. z
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ar t igo

Professor Dr Lamartine P. Da Costa

E depois da década
dos megaeventos?
As dúvidas sobre a gestão
do legado no período pós-megaeventos realizados no Brasil
nesta década contrastam com
uma resposta até agora incontestável: o rumo a ser tomado pelo
esporte depende da tecnologia
digital que influencia crescentemente a gestão das instituições,
incluindo relações socioculturais,
econômicas, científicas, educacionais e esportivas.
De fato, se adotamos o
modelo STEAM – sigla em inglês
que reúne “ciência, tecnologia,
engenharia, artes (gestão e vida
social) e matemática” – que circula na União Europeia para análise de impactos de inovações no
desenvolvimento dos países, teremos uma primeira confirmação
do rumo ora aqui identificado.
Isso porque a tecnologia nas suas
versões atuais tem se mostrado
como um meio capaz de catalisar e impulsionar os outros fatores de desenvolvimento, o que
incluiria, então, por corolário, as
inovações dos megaeventos do
período 2007 – 2016.
Tal capacidade catalisadora
da tecnologia já tinha se esboçado no esporte – no caso brasileiro
– quando da publicação em 1968
do livro seminal da criação da disciplina de Treinamento Esportivo
no Ensino Superior de Educação
Física do país. A obra coletiva “A
Moderna Ciência do Treinamento
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“O futuro do esporte
nacional deverá se
apoiar na inovação
e na tecnologia”

Esportivo” (DaCosta, L.P. – Editor, DEF-MEC, Brasília) já incluía
um capitulo produzido por Maria
Lenk que apresentava dispositivos tecnológicos para o desenvolvimento da força, intermediando o conhecimento científico
sobre aquela qualidade física a
desenvolver.
Aliás, a capacidade de intermediação da tecnologia deve terse mantido manifesta ao longo
dos anos posteriores, dado o seu
papel de operadora da ciência e
da gestão nas relações do esporte. A hipótese me pareceu ainda
mais evidente em uma pesquisa
com entrevistados de 14 países
islâmicos estagiários da Academia Olímpica Internacional na

Grécia em associação com Ana
Miragaya e Otávio Tavares (“The
Transformation of our Society
into a Global Network and its Impact to the Olympic Movement”,
IOA, Grécia, 2012). Em que pese o
domínio das ciências no esporte,
os alunos islâmicos intermediavam ações esportivas com o uso
prático de computadores e smartphones e adaptavam a esses
meios tecnológicos suas rotinas
religiosas tradicionais.
Isso posto, poderíamos
generalizar a verificação empírica dos dados coletados com o
citado grupo de esportistas islâmicos, pois nessa generalização
reside o próprio sentido do modelo STEAM. Modus in rebus, o
rumo do esporte brasileiro pós
2016 pressupõe um vínculo dominante e funcional com a tendência (mainstream) inovadora
e catalisadora das tecnologias
do século 21. A distinção, entretanto, com relação à proposta
pioneira de Maria Lenk de quatro décadas passadas, concerne
ao fato de que a tecnologia eletrônica atual organiza em torno
de si a própria vida social, ao
passo que a tecnologia mecanicista do passado bastava-se
como mero instrumento.
A revisão de experiências
aqui destacadas para a preservação dos legados dos megaeventos me levaram a uma

associação com Ana Miragaya
e Andrea Deslandes no sentido
de investigar o fator tecnologia
no esporte – sobretudo na versão olímpica – na sua concepção
mais atualizada. Essa proposta
baseou-se na “Agenda Olímpica
2020”, posta em circulação em
dezembro de 2014 pelo Comitê
Olímpico Internacional após o recebimento de 40 mil sugestões
para renovação dos Jogos Olímpicos. Nesse documento, a tecnologia online assumiu papel-chave,
recomendando-se como consequência o uso de plataformas digitais como meio de gestão das
atividades e das instituições rela-

cionadas ao Movimento Olímpico
Internacional.
Nesses termos, os editores
Deslandes, DaCosta e Miragaya
organizaram estudos de revisão
e pesquisas reunindo 50 pesquisadores (75% brasileiros), publicando-se então o livro “O Futuro
dos Megaeventos Esportivos”, em
meados de 2015 (www.correrbem.
org.br) com apoio do governo do
Rio de Janeiro (FAPERJ).
Nesse empreendimento acadêmico examina-se a viabilidade
da Agenda Olímpica 2020 com
foco na tecnologia avançada e
na inovação para a gestão dos
legados dos megaeventos.

PORTAL BRASIL 2016.
TUDO SOBRE OS JOGOS EM UM
ÚNICO LUGAR: BASTA CLICAR
WWW.BRASIL2016.GOV.BR

Falta pouco para o Rio 2016 começar. Fique por dentro de tudo que
está sendo feito para receber atletas e torcidas do mundo inteiro.

Como conclusão, a obra permite inferir que o futuro do esporte nacional deverá se apoiar na inovação e na tecnologia. Mas cabe
considerar um desafio: a aceitação
das lideranças do esporte brasileiro ao trabalho compartilhado
típico das plataformas digitais. Ou
seja: estarão as nossas instituições
esportivas aptas a fazer conviver
suas tradições com o mainstream
tecnológico atual?
Prof Dr Lamartine P. Da Costa
Universidade do Estado
do Rio de Janeiro e Pesquisador
do IOC Advanced Research
Grant Programme 2015 z

ce n t ro de excelê n cia
em sal t os or n ame n t ais

Centro-Oeste
começa a formar
campeões
Fruto de parceria entre Ministério
do Esporte e Universidade de Brasília,
estrutura atende desde crianças
até atletas da seleção brasileira

A cidade que revelou atletas olímpicos como
Hugo Parisi e Cesar Castro ganhou o primeiro centro
de excelência em saltos ornamentais do país. Em parceria com o Ministério do Esporte, a Universidade de
Brasília (UnB) montou uma das melhores estruturas
da América do Sul para o aperfeiçoamento técnico e a
prática da modalidade. O local abriga desde os treinamentos da seleção brasileira até aulas para crianças a
partir de oito anos, selecionadas por profissionais do
projeto nas escolas do Distrito Federal.
“O grande diferencial desse projeto é que ele
não foca apenas naqueles atletas que já se destacaram, mas principalmente, na formação de novos valores que poderão treinar da forma correta desde o
início do processo. Tenho certeza de que, em alguns
anos, estaremos formando saltadores com um nível
mais elevado e poderemos competir de igual para
igual com as principais potências da modalidade”,
explicou o coordenador técnico e idealizador da iniciativa, Ricardo Moreira, que representou o Brasil nas
últimas três edições das Olimpíadas.
O Parque Aquático Professor William Passos,
que leva o nome de um antigo docente da UnB, inclui
uma piscina olímpica de 50 metros, uma semiolímpica
de 25 metros, uma piscina de saltos ornamentais e um
ginásio de treinamento no seco. Além disso, são duas
plataformas de saltos (cinco e dez metros) e quatro
trampolins (dois de um metro e dois de três metros).
A implantação do Centro de Excelência, a compra
dos equipamentos e a contratação dos 11 profissionais
para a equipe multidisciplinar são frutos de um investimento de R$ 1,9 milhão do Ministério do Esporte.
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Francisco Medeiros/ME

Paulino Menezes/ME

Ricardo Moreira, técnico

“Essa é a realização de um
sonho não só de todos os
técnicos e profissionais
envolvidos no projeto,
mas também de toda
a população. Estamos
mostrando que o governo
está investindo na base,
nas crianças, no início do
processo”

Paulino Menzes/ME

A ação pretende trazer grandes benefícios para a formação da base esportiva. Os novos atletas contam com a
orientação de técnicos, preparadores físicos, psicólogos,
professores de balé e fisioterapeutas, entre outros profissionais. “Essa é a realização de um sonho não só de todos os
técnicos e profissionais envolvidos no projeto, mas também
de toda a população. Estamos mostrando que o governo
está investindo na base, nas crianças, no início do processo”,
concluiu Ricardo Moreira.
O Ministério também destinou R$ 844 mil para preparação de atletas da modalidade por meio de convênio com a
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. z
REDE NACIONAL DE TREINAMENTO

53

ce n t ro de
ca n oagem slalom

Circuito entre os dez
melhores do mundo
Montado no Canal
Itaipu, em Foz do
Iguaçu (PR), estrutura
conta com sistema de
bombeamento de água
adquirido com recursos
do Ministério do Esporte
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Os investimentos nos atletas,
nas equipes técnicas e na estrutura
da canoagem slalom brasileira começam a dar frutos em curto prazo.
A combinação de bolsas para os canoístas, contratação de treinadores
estrangeiros, participação nos campeonatos mundiais e um local que
serve de base para a seleção permanente do país têm melhorado o desempenho dos competidores.
Considerada pela Federação
Internacional de Canoagem como
uma das dez melhores pistas do
mundo, o Canal Itaipu conta com
obstáculos naturais e artificiais,

permitindo a modulação das correntezas. O circuito do Centro de
Canoagem Slalom tem 430 metros
de extensão, largura que varia entre oito e 25 metros e profundidade
média de 1,2 metro.
“Quando eu comecei, a gente
não tinha quase nada. Agora é totalmente diferente, a gente tem toda a
estrutura necessária”, comemorou
a atleta Ana Sátila, 19 anos, um dos
exemplos do crescimento da modalidade no país.
O circuito foi equipado com
uma unidade compacta de bombeamento de água, com recursos de

Bob Castro/ME

R$ 3 milhões do Ministério do Esporte. As três bombas evitam que
possíveis secas no reservatório da
hidrelétrica de Itaipu, na divisa com
o Paraguai, impeçam a prática esportiva.
Pela Lei de Incentivo ao Esporte, o BNDES dá suporte aos atletas
da seleção brasileira com moradia,
material esportivo e de preparação física, contratação de equipes
multidisciplinares (técnicos, fisioterapeutas, médicos, fisiologistas,
nutricionistas) e a logística necessária aos treinos e competições.
O centro também recebe o
projeto Meninos do Lago, que atende jovens com idade entre sete e 17
anos. O canal já recebeu competições como o Mundial de Canoagem
Slalom Júnior e Sub-23 de 2015 e o
Mundial de Canoagem Slalom Sênior de 2007, além do evento classificatório para os Jogos Olímpicos de
Pequim 2008. z
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ca n oagem
velocidade

Atletas brasileiros
conquistam
resultados inéditos
Modalidade conta
com três centros de
treinamento. Equipe
masculina, com os
campeões mundiais
Isaquias Queiroz e Erlon
Santos, se prepara em
Lagoa Santa (MG)
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A diversificação dos investimentos no esporte brasileiro tem
gerado resultados inéditos em
modalidades que há pouco tempo não eram muito conhecidas
no país. Um desses exemplos de
sucesso é a canoagem velocidade,
que vem alcançando sucessivos
títulos em campeonatos mundiais
e no Pan-Americano de 2015, conquistou nove medalhas.
Nos últimos anos, a modalidade ganhou estrutura, com a implementação de três centros de
treinamento: Lagoa Santa (MG),
Curitiba (PR) e São Paulo (SP), além
do apoio direto aos atletas. “A canoagem ganhou uma proporção

inimaginável. Quando eu olho para
trás, vejo a diferença e a evolução.
Hoje, tanto a paracanoagem quanto a canoagem olímpica ganharam
uma dimensão maior, com destaque na mídia e lutando por medalhas”, afirmou Fernando Fernandes, bronze no último Campeonato
Mundial de Paracanoagem.
Apenas em 2015, o patrocínio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) alcançou R$ 13,6 milhões
- valor que também inclui a modalidade slalom. Recursos que permitem a participação dos atletas
em campeonatos internacionais,
contratação de equipe multidisci-

4Entrevista - Isaquias Queiroz

“Queremos medalha”

COB

Baiano de Ubaitaba, Isaquias
Queiroz já é, aos 21 anos, o maior
atleta da história da canoagem velocidade no Brasil. Revelado pelo
programa Segundo Tempo, do Ministério do Esporte, ele coleciona
medalhas em mundiais desde 2013,
quando se tornou o primeiro brasileiro a subir ao pódio em uma prova
olímpica.
Isaquias foi eleito o melhor
atleta do Brasil em 2015 entre os homens. E avisa: pretende competir em três provas nos Jogos de 2016.
Qual seu planejamento para o ano olímpico?
Vamos participar da Copa do Mundo, na Alemanha, três
dias após o pré-olímpico europeu, então será um campeonato
forte. Em seguida, foco nas Olimpíadas. Queremos medalha.

Confederação Brasileira de Canoagem

plinar e compra de equipamentos.
“Quando eu comecei, era tudo tão
difícil. Hoje, tenho tudo do melhor:
barco, remo e profissionais do meu
lado”, complementou Fernandes.
Em Lagoa Santa, a 36 quilômetros de Belo Horizonte, a equipe de quatro atletas da categoria
masculina de canoagem velocidade, treinada pelo espanhol Jesús
Morlán, utiliza a tranquilidade da
cidade de 60 mil habitantes como
base de treinos. Contemplados
com a Bolsa Pódio do Ministério do
Esporte, Isaquias Queiroz, Nivalter
Santos, Erlon Santos e Ronilson
Oliveira buscarão uma inédita medalha olímpica na modalidade.444

Com vaga olímpica em três provas,você pretende
disputar todas?
Fui para o mundial para tentar classificar no C1 1000m e no
C1 200m e consegui. Pretendo disputar as duas provas, além da
C2 1000m junto com o meu parceiro, que é o Erlon Souza.
Quais são as suas expectativas por disputar uma edição dos
Jogos Olímpicos em casa?
Os Jogos serão um evento único. Vai ser a minha primeira Olimpíada, mas como dizem, não importa se é a primeira,
a segunda, sempre parece a primeira. Vai ter aquele nervosismo. Mas continuo focado e farei como no mundial: me manter tranquilo para buscar bons resultados.
Como avalia os investimentos para a estruturação do
esporte no Brasil e preparação dos atletas?
O que aconteceu de melhor nesse ciclo olímpico foi o Ministério do Esporte ter criado a Bolsa Pódio. Nós, que estamos
entre os melhores, somos beneficiados com o programa e temos mais tranquilidade na nossa vida pessoal para poder treinar.
Qual será o legado deixado pelos Jogos Olímpicos Rio 2016?
Eu acredito que o Brasil vai estar bem preparado e vamos incentivar a garotada que está vindo aí. Vai estar tudo pronto para eles
depois das Olimpíadas, com vários centros de treinamento pelo país.
Espero que a gente possa incentivar a prática de esporte.
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vel ó dromo

“É muito importante essa
ajuda financeira. Muitas vezes o
atleta deixa o esporte por falta
de recursos. Para mim, foi e é um
grande incentivo, e começou logo
em um ano em que venci um mundial. A bolsa me dá tranquilidade
para treinar”, destacou Isaquias,
que ao lado de Erlon ganhou ouro
no Mundial de Canoagem Velocidade de 2015, o primeiro do país
em uma prova olímpica.
Em Lagoa Santa, os canoístas
contam com toda a estrutura para
se preparar da melhor forma possível. Além de uma lagoa de 6,3km
exclusiva para o treinamento dos
brasileiros, há moradia, serviços de
fisioterapia e ciências do esporte,
entre outros suportes. z

Equipamento ainda
contará com Centro de
Formação de Atletas,
com dez boxes para
equipes e arquibancada
para mil pessoas

Fernando Fernandes, atleta

“A canoagem ganhou
uma proporção
inimaginável. Quando
eu olho para trás,
vejo a diferença e a
evolução. Hoje, tanto a
paracanoagem quanto
a canoagem olímpica
tomaram uma proporção
maior, com destaque
na mídia e lutando por
medalhas”
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Indaiatuba (SP)
recebe segunda
pista do país
com medidas
oficiais

Danilo Borges/ME

Indaiatuba é a mais nova casa
do ciclismo de pista do Brasil. A cidade do interior paulista recebeu
um velódromo para treinamentos e
competições com os melhores atletas do país. Instalado em uma área
de 2,87 mil m², o local teve um investimento de R$ 1,32 milhão, sendo R$
975 mil do Ministério do Esporte.
Um dos beneficiados pelo espaço é Armando Camargo Filho,
morador de Indaiatuba e membro
da seleção brasileira de ciclismo.
“Este projeto é uma referência nacional e veio em boa hora. Vai agregar muito. Ficou mais viável: eu
acordo e já estou na pista. É uma
motivação extra para me esforçar
ainda mais”, comemorou o ciclista,
que antes tinha que ir a outras cidades para treinar.
A estrutura segue os parâmetros exigidos pela União Ciclística
Internacional e conta com pista de
cimento com 250 metros lineares
de extensão. O velódromo é o segundo do país com medidas oficiais.

O outro fica em Maringá (PR). “O ciclismo tem uma tradição grande em
Indaiatuba. É um legado dos Jogos,
de recuperação da estrutura do Brasil em cada modalidade, para que
possamos criar o caminho do atleta,
onde ele treina e se desenvolve até
chegar à seleção”, disse o ministro
do Esporte, George Hilton.
O complexo ainda terá um
Centro de Formação de Atletas,
que recebeu R$ 4,62 milhões para
as obras, sendo R$ 4,25 milhões do
Governo Federal, repassados por
convênio firmado com a prefeitura.
Na segunda etapa das obras,
já em fase final, será construída
uma arquibancada coberta para mil
pessoas. O projeto ainda inclui lanchonete, sala de segurança, pátio e
sanitários acessíveis. Também está
em construção o bloco das equipes,
com 1,14 mil m² de área. São dez boxes para os ciclistas, com banheiros,
ambulatório, sala de imprensa, rack
para som e vídeo, cozinha, despensa, refeitório e terraço. z

Armando Camargo Filho, atleta

“Este projeto é uma
referência nacional e
veio em uma boa hora.
Vai agregar muito ao
ciclismo. Ficou muito
mais viável”
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C E NT R O D E T E I N A M E NT O
D E frees t y le

Com
investimentos
de R$ 9,3
milhões
do Ministério
do Esporte,
confederação
contratou
equipe
multidisciplinar
e montou
estrutura

Ser um país tropical não foi
impedimento para o Brasil apostar na
preparação de alto rendimento em modalidades olímpicas de neve. A partir de
convênios celebrados entre o Ministério
do Esporte e a Confederação Brasileira de
Desportos na Neve (CBDN), no valor de R$
9,3 milhões, foram contratados profissionais para formação de equipe multidisciplinar e foi estruturado um centro de treinamento nacional.
De acordo com o secretário nacional de
Esporte de Alto Rendimento, Ricardo Leyser,
a proposta é fortalecer modalidades que tiveram nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Sochi
2014, a melhor participação brasileira na história da competição. “No total, 13 atletas representaram o país em sete modalidades esportivas”, lembrou.
O Centro de Treinamento de Freestyle,
em São Roque (SP), possui três pistas artificiais, em diferentes inclinações, e kickers, que
permitem saltos com aterrissagem em colchão inflável AcroBag de 400 m² para treinamentos acrobáticos. Ainda foram adquiridos
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trampolins
utilizados
para o aprimoramento dos
movimentos aéreos dos atletas.
Além do Ministério e da CBDN, participou
da parceria o Ski Mountain Park. A estrutura
moderna e pioneira na América Latina contou com apoio do Comitê Olímpico do Brasil
(COB), por meio de recursos destinados pela
Lei Agnelo/Piva.
Pela parceria entre Ministério e CBDN, foram contratados técnicos, preparadores físicos
e psicólogos de esqui (alpino e cross-country),
snowboard (estilo livre) e biatlo; além de médico,
fisioterapeuta e nutricionista. O convênio também
possibilitou a contratação de um especialista em
ciência aplicada ao esporte, para monitoramento
de dados de testes físicos e de treinamentos, e
melhoria de programas mais adequados aos atletas brasileiros. O trabalho nas várias disciplinas já
resultou em publicações científicas e apresentações em congressos internacionais. z

Modalidades
olímpicas de
neve ganham
estrutura nos
trópicos

Pedro Travassos/CBDN

REDE NACIONAL DE TREINAMENTO

61

C E NT R O D E excelê n cia
em hi p ismo

Reforço na
vocação de
Barretos
Local receberá treinos e
competições de alto rendimento,
além de projetos sociais
O Recinto Paulo de Lima Corrêa, em Barretos (SP), passa por reformas para se tornar um
centro de excelência para o hipismo no Brasil.
As melhorias vão possibilitar que o local receba treinos e competições de alto rendimento.
O espaço também servirá para fomentar o
desenvolvimento de futuros competidores e
atender à comunidade com projetos sociais.
As reformas são resultado da parceria
entre o Ministério do Esporte e a prefeitura
da cidade, no valor de R$ 8,51 milhões, sendo
R$ 7,51 milhões do Governo Federal.
O município foi escolhido por estar numa
região com tradição no hipismo, mas o alcance do centro de treinamento chega a outras
partes do país. Para o atleta Sérgio Oliva, a iniciativa, que também atenderá o paradesporto,
ajudará a disseminar a modalidade.
“Acho bacana a iniciativa do Ministério em
financiar projetos de modernização e ampliação de centros hípicos pelo Brasil. Isso motiva e
incentiva as pessoas a praticarem cada vez mais
o esporte equestre. Quanto melhor a estrutura,
mais pessoas terão interesse”, ressaltou.
O Brasil conquistou três medalhas em Jogos Olímpicos. Em Atenas 2004, Rodrigo Pessoa ganhou o ouro. Já Álvaro Miranda Neto, conhecido por Doda, faturou o bronze nos Jogos
de Atlanta 1996 e de Sidney 2000. No hipismo
olímpico, há três tipos de provas: adestramento; saltos; e concurso completo de equitação. z
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O Plano Brasil Medalhas, lançado em 2012 pelo Ministério do Esporte, busca
colocar nossos atletas no lugar mais alto do podium. Para tanto, fomenta a
estruturação de centros de treinamento, voltados ao alto rendimento e as
categorias de base, a contratação de técnicos e equipes multidisciplinares,
o apoio as seleções, a compra de equipamentos e materiais, bem como
o custeio de viagens para treinamentos e competições. O Programa
Brasil Medalhas, junto com outros programas importantes, está mudando
a vida das pessoas, formando novas gerações de atletas olímpicos e
paraolímpicos.

rede n acio n al de
t rei n ame n t o de a t le t ismo

Governo Federal investe R$ 375,2 milhões e cria
infraestrutura com padrão olímpico para a modalidade

Atletismo

se materializa pelo país
Novas pistas oficiais com padrão olímpico e
centros modernos de treinamento, para atender
atletas da base ao alto rendimento, marcam o mais
importante movimento da história nacional para estruturar o atletismo. As instalações farão parte da
Rede Nacional de Treinamento da modalidade, que
já recebeu recursos da ordem de R$ 375,2 milhões
do Governo Federal.
Os investimentos resultam de parcerias do Ministério do Esporte com a Confederação Brasileira de
Atletismo (CBAt), governos estaduais e municipais, uni68
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versidades e clubes formadores de atletas. A proposta
contempla desde a construção à gestão das instalações.
Exemplo é a Arena Caixa - Centro de Treinamento
de Atletismo Oswaldo Terra -, em São Bernardo do Campo (SP), inaugurada em 2014. Com pista nível 1 certificada pela IAAF (Associação Internacional das Federações
de Atletismo, na sigla em inglês) e quase 30 mil m² de
área construída, a instalação já se consagra como uma
importante base para a modalidade no país. A estrutura
está entre os mais modernos centros de treinamento
da América Latina e recebe, atualmente, 80 atletas de

Centro Nacional de
Treinamento de Atletismo
(projeção)

local: Cascavel (PR)
Área: 7,95 mil m²
Investimento total: R$ 18,7 milhões

ARENA CAIXA DE ATLETISMO
local: São Bernardo do Campo (SP)
Área: 30 mil m²
Investimento total: R$ 32,5 milhões

Joaquim Cruz, ex-atleta

“Com estes espaços, temos
condições de atender
atletas em diferentes níveis,
desde a iniciação até o alto
rendimento. Esse desenho
fica ainda mais interessante
quando são implementados
programas e projetos de
utilização continuada e
de suporte para manter e
preservar as instalações”

alto rendimento, além de 150 jovens de escolinhas e de
categorias de base.
O complexo é resultado de uma parceria entre o
município e o Ministério do Esporte. Somente na obra
e na equipagem, foram investidos R$ 32,5 milhões, com
R$19,5 milhões de recursos federais. Além da parceria, a
Caixa Econômica Federal, patrocinadora da modalidade,
fornece materiais e ajuda no custeio aos atletas que treinam no local.
“Com estes espaços, temos condições de atender
atletas em diferentes níveis, desde a iniciação até o alto
rendimento. Esse desenho fica ainda mais interessante
quando, após a construção, são implementados programas e projetos de utilização continuada e de suporte
para manter e preservar as instalações. O CT de São Bernardo está nesse caminho, pois existem atletas treinando sistematicamente e várias competições são realizadas durante o ano”, destacou o ex-atleta Joaquim Cruz,
ouro nos 800m em Los Angeles 1984 e prata na mesma
prova em Seul 1988. 444
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rede n acio n al de
t rei n ame n t o de a t le t ismo

Também está em construção
o Centro Nacional de Treinamento
de Atletismo, em Cascavel (PR). As
obras, iniciadas em maio de 2015 e
com previsão de término no primeiro quadrimestre de 2016, são resultado da parceria do Ministério com
o governo do Paraná. Orçado em
R$ 18,7 milhões, sendo R$ 15 milhões
de recursos federais, o complexo
terá uma área de 7,95 mil m².
APOIO À GESTÃO
Por meio de uma parceria com
a CBAt, o Ministério está investindo R$ 26 milhões na implantação e
70
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manutenção de oito centros locais
de treinamento em diferentes regiões do país, além da gestão de
dois centros regionais e de outros
dois nacionais.
“Essa iniciativa é muito especial. O convênio é muito bem desenhado e tem o objetivo de revelar
valores, descobrir talentos”, avaliou
o presidente da CBAt, José Antonio
Martins Fernandes.
De acordo com ele, o projeto
piloto entrará em funcionamento no
primeiro semestre de 2016, com os
18 polos, que formarão um sistema
único de treinamento, desenvolvido
pela CBAt, e criação de um banco

nacional de dados. “O apoio do Ministério é decisivo no futuro desses
atletas”, completou.
A expectativa é beneficiar cerca
de 500 atletas, sendo 320 nos centros locais, 80 nos regionais e 100
nos nacionais.
PISTAS DE ATLETISMO
O esforço para estruturar a
Rede de Atletismo contempla, ainda,
a construção e a recuperação de 47
pistas oficiais da modalidade, com
padrões olímpicos, em 39 cidades.
Os projetos receberam investimentos de R$ 301,8 milhões do Ministério

Robson Caetano, ex-atleta

“Eu vejo de forma muito
positiva o esforço do Governo
Federal para melhorar os
equipamentos esportivos
do país, principalmente em
modalidades que estimulam
o esporte na base, como é o
caso do atletismo”

Com a pista oficial, inaugurada
em 2015, a Universidade Federal
de Goiás tem espaço para
competições, treinamentos e
formação de novos atletas

Roberto Castro/ME

do Esporte. “Com essas estruturas,
nossos atletas, sem dúvida, treinam
com mais tranquilidade e terão mais
conquistas”, destacou o ex-atleta
André Domingos, medalha de prata
no revezamento 4x100m rasos nas
Olimpíadas de Sydney 2000 e bronze
na mesma prova em Atlanta 1996.
Em geral, as pistas podem abrigar provas de corrida, saltos (em altura, distância e triplo), arremesso
de peso e lançamentos de dardo,
martelo e disco. As estruturas, projetadas para obterem certificações
da IAAF, podem abrigar treinamento
e competições de alto rendimento,
como atender às comunidades locais

com praticas de iniciação esportiva.
De acordo com o medalhista
olímpico Robson Caetano da Silva,
bronze nos 200m em Seul 1988 e
no revezamento 4x100m rasos em
Atlanta 1996, ao lado de Domingos,
esse movimento é importante para
o desenvolvimento do esporte no
Brasil. “É muito positivo o esforço
do Governo Federal para melhorar
os equipamentos esportivos do país,
principalmente em modalidades que
estimulam o esporte na base, como
é o caso do atletismo”, disse.
As entregas começaram em
2009, ano em que o Brasil venceu
a disputa para sediar os Jogos Rio

2016, e registraram, até o fim de
2015, 16 pistas inauguradas. “É
fundamental para o desenvolvimento do esporte termos uma estrutura à disposição do praticante.
Ainda mais quando essa estrutura
abrange todas as regiões do país.
Podemos democratizar mais ainda
o atletismo, dando oportunidade
para todos os interessados”, concluiu o presidente da CBAt.
“Eu pude participar da inauguração da pista de atletismo da Universidade Federal do Maranhão, em
São Luís, entregue em 2015, e fiquei
impressionado com a qualidade do
material”, avaliou Caetano. z
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O Programa Mais Médicos
é muito mais que médicos.
Você que sonha em ser médico,
esse é o caminho cheio
de oportunidades.

• Mais 11.400 vagas para medicina até 2017.
• 5.200 vagas já autorizadas
e um novo currículo de medicina.
• Expansão de vagas de residência médica
em andamento. E, a partir de 2019,
cada médico formado terá garantida
a sua vaga de residência.
Acesse maismedicos.gov.br e informe-se
sobre os novos cursos de medicina,
vagas de graduação e residência médica.
O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança.

Uma Pátria Educadora se faz com mais acesso à educação.

Ministério da
Educação

a p oio À S modalidades
Flávia Saraiva, atleta da ginástica artística

Equipamentos oficiais
abrem novos caminhos
para o alto rendimento
Placas de tatames para o taekwondo, travas de
equilíbrio e tablados para a ginástica, espadas e pistas
de alumínio para a esgrima. Esses são apenas alguns
exemplos dos milhares de materiais e equipamentos
esportivos que reestruturam os locais de treinamento em todo o país. Os itens despertam a paixão por

novos esportes e contribuem para o desenvolvimento
de modalidades olímpicas. A aquisição é fruto de investimentos federais que superam os R$ 350 milhões
desde 2010, resultado da parceria entre o Ministério
do Esporte e as confederações esportivas e do apoio
da Lei de Incentivo ao Esporte. z
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t ê n is de mesa

Jovens talentos,
resultados inéditos
Recursos federais
permitiram a
estruturação de
seis centros de
treinamento e o
intercâmbio com
potências mundiais
da modalidade

Quando se pensa em tênis de
mesa no Brasil, vem logo o nome de
Hugo Hoyama à cabeça. Não é por
acaso. O atual treinador da equipe
feminina defendeu a seleção brasileira por 26 anos, participou de seis
Olimpíadas e já foi o recordista do
país em medalhas pan-americanas.
No entanto, nos últimos anos o
panorama da modalidade vem mudando e diversos nomes de destaque surgiram no cenário nacional.
Jovens talentos como Hugo
Calderano, 19 anos, Lin Gui, 21 anos,
Caroline Kumahara, 20 anos, e Bruna Takahashi, 15 anos, entre os olímpicos, além de Joyce Oliveira, 25
anos, e Bruna Alexandre, 20 anos,
nos paralímpicos, começam a conquistar resultados expressivos e inéditos para o país. Nos Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015, o Brasil
voltou com dois ouros, três pratas e
dois bronzes na modalidade. No Parapan, a melhor campanha de uma
nação na história do torneio: 15 ouros, dez pratas e seis bronzes.
Para Alaor Azevedo, presidente da Confederação Brasileira de
Tênis de Mesa (CBTM), essa projeção tem conexão direta com os
76
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investimentos feitos da base ao
alto rendimento. “O Ministério do
Esporte sempre acreditou no tênis
de mesa, tanto olímpico quanto paralímpico, e nos dá condições ideais
de trabalho”.
Por meio de convênios com o
Ministério do Esporte, que somam
mais de R$ 15 milhões, a CBTM estruturou quatro centros de treinamento para a versão olímpica
da modalidade no estado de São
Paulo (São Bernardo do Campo,
São Caetano do Sul, São Paulo e
Santos) e dois paralímpicos (Piracicaba/SP, categoria andantes, e Brasília/DF, cadeirantes).
Classificado para os Jogos Rio
2016 pelo ouro no Pan de Toronto,
Hugo Calderano elogiou a política
esportiva brasileira. “O investimento é muito importante para os atle-

tas porque precisamos de recursos
para viagens, fisioterapeuta, médicos e outras coisas. Esse apoio nos
ajuda a melhorar a qualidade de
nossos treinos a ter a estrutura de
que precisamos”, disse o mesatenista que compete na Liga Alemã.
Os recursos também são usados para ajuda de custo aos atletas
da seleção, contratação de comissão técnica e equipe multidisciplinar,
aquisição de equipamentos e material esportivo (mesa, pisos, placares,
bolas, redes, robôs lançadores, raquetes e uniformes), aparelhos de
ginástica, fisioterapia e avaliação (câmeras, monitores, computadores).
A CBTM ainda capta recursos via Lei
de Incentivo ao Esporte, o que tem
possibilitado intercâmbios com clubes do exterior, como o chinês Shandong Luneng. z

Hugo Calderano, atleta

“O investimento é muito
importante para os atletas
porque precisamos de recursos
para viagens, fisioterapeuta,
médicos e outras coisas. Esse
apoio nos ajuda a melhorar a
qualidade de nossos treinos
e a ter a estrutura de que
precisamos”

Confederação Brasileira de Tênis de Mesa
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t iro com arco

Uma nova
geração de
arqueiros
Parceria entre
o Ministério e a
CBTArco estruturou
a modalidade de
norte a sul do país,
despertando o
interesse nos mais
novos, como as
crianças que treinam
na Federção Gaúcha

Um dos reflexos dos Jogos Rio
2016 é a popularização de modalidades sem muita tradição no país. Um
exemplo está em Maricá (RJ), a 60 quilômetros da capital fluminense, que
se tornou a “casa” do tiro com arco
brasileiro. Na cidade está o centro de
treinamento da seleção, que também
serve para desenvolver um projeto
que inclui 64 estudantes de quatro escolas da rede pública municipal.
Para consolidação e continuidade do projeto, o Ministério do Esporte firmou convênio de R$ 207,6
mil com a prefeitura de Maricá. Além
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disso, foram repassados à Confederação Brasileira de Tiro com Arco
(CBTArco) R$ 8,6 milhões, em convênios com a pasta. Na cidade fluminense, os investimentos serviram
para modernizar a infraestrutura e
para comprar materiais, além de custear a realização e a participação em
competições, reforçando a preparação para os Jogos Rio 2016.
Os recursos também permitiram aquisição de equipamentos
(alvos, arcos, flechas, miras, protetores, dedeiras etc.) para modernizar a infraestrutura no Amazonas,

Distrito Federal, Espírito Santo,
Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro (2), Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e São Paulo (2) e ainda a
contratação de um técnico e três
auxiliares para cada um dos estados, além do investimento em formação de núcleos das categorias
infantil, cadete e juvenil.
PARALÍMPICOS
Um dos convênios tem como
foco específico o aperfeiçoamento

Federação Gaúcha de Arco e Flecha
Roberto Castro/ME

Marcus Vinícius D’Almeida, atleta

“Os investimentos fazem
diferença. O atleta precisa de
conforto e tranquilidade para
treinar e ter bom rendimento.
A Bolsa Pódio proporciona isso.
Lançou um equipamento e você
quer testar, você consegue
planejar sem medo de faltar
no futuro. Essa tranqüilidade é
muito importante para mim”

técnico dos atletas paralímpicos.
Serão aplicados R$ 3,2 milhões em
equipamentos para oito federações
e para a contratação de treinadores
e equipes multidisciplinares.
O objetivo de formar novos talentos vem dando certo. Revelado
em Maricá, o arqueiro e beneficiário
da Bolsa Pódio, Marcus Vinícius D’Almeida, 17 anos, está entre os melhores do mundo. “Os investimentos do
Ministério do Esporte fazem diferença na minha vida. O atleta precisa de
conforto e tranquilidade para treinar
e ter bom rendimento. A Bolsa Pódio

proporciona isso. Lançou um equipamento e você quer testar, você consegue planejar sem medo de faltar no
futuro. Essa tranquilidade é muito importante para mim”, afirmou.
Para o presidente da CBTArco,
Vicente Fernando Blumenshein, esse
é o momento de o Brasil investir na
modalidade. “Nosso interesse é incentivar a criança a participar desse
esporte, principalmente, por meio de
jogos escolares, o que permitirá a formação de futuros atletas olímpicos.
Considero esse o melhor caminho de
captação de talentos”, ressaltou. z
REDE NACIONAL DE TREINAMENTO

79

Atletas projetam
saltos mais altos
Plasticidade, beleza, força e precisão são alguns dos atributos que os
ginastas, seja da modalidade artística, rítmica ou de trampolim, devem
ter durante as apresentações. Em um
esporte cujo objetivo é a busca pelo
movimento perfeito, equipamentos
de alto nível são fundamentais para
o desenvolvimento dos atletas. Um
convênio firmado entre o Ministério
do Esporte e a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), no valor
de R$ 7,2 milhões, permitiu a maior
compra de aparelhos da história da
modalidade no país.
“Nos aparelhos antigos, o número de repetições que o ginasta
podia fazer era pequeno porque
havia risco de lesões. Hoje, temos
aparelhos oficiais, que estarão no
80
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Rio em 2016. Eles preservam mais
a integridade física”, explicou o
treinador da seleção e da equipe
de São Bernardo do Campo (SP),
Fernando Carvalho.
Da Alemanha foram importados 1.010 itens, sendo 300 aparelhos para ginástica artística, 618
para ginástica rítmica e 92 para ginástica de trampolim. São parte do
pacote 166 itens auxiliares, como
bancos, de fabricação nacional.
Para Carlos Ramirez, da ginástica de trampolim, outra vantagem dos novos aparelhos é a
de que eles evitam dificuldades
de adaptação dos atletas nos
campeonatos mundo afora. “As
medidas e as dimensões são de
padrões internacionais. A forma

Elias Ramos/Prefeitura de Contagem

Convênio firmado
entre o Ministério
e a Confederação
Brasileira de Ginástica
permitiu equipagem
de 15 centros de
treinamento em
13 cidades

Luiz Prado/Agência Luz

gi n á s t ica

e o aço de um trampolim brasileiro são diferentes. A tela não tem
a mesma flexibilidade, e na hora
de se apresentar isso influencia
muito. O tempo que você toca
na tela, os estímulos e a sensibilidade são diferentes. Um equipamento desse tipo melhora o
condicionamento físico do atleta
durante as competições.”
A estrutura dá condições
para melhores resultados. Pela
primeira vez na história, o país
classificou uma equipe masculina de ginástica artística para as
Olimpíadas. “Essa aparelhagem
nos possibilita sonhar com medalhas em campeonatos olímpicos
e mundiais. É uma estrutura em
nível internacional. É bom fazer

Rodrigo de Oliveira / Agência Caixa

Três modalidades receberam 1.010 equipamentos, que permitiram a
estruturação de centros, como o de ginástica artística, em São Bernardo
(SP), rítmica, em Vitória (ES), e de trampolim, em Contagem (MG)

Equipamentos
Entre os itens adquiridos com recursos do convênio constam: tablados,
argolas, barras paralelas, traves, camas elásticas, conjuntos de
colchões, paralelas assimétricas, mesa de salto, barra fixa, trampolim,
cavalo com alças, pista acrobática, duplo mini (trampolim), conjunto
de molas, telas para cama elástica, fitas, piso elástico, pares de maças,
arcos, bolas, cordas, estiletes, tapetes, potes de magnésio, espaldares
de madeira e banco sueco de madeira.

parte desse momento da ginástica”, disse Diego Hypólito, bicampeão mundial da modalidade.
Segundo ele, os investimentos trazem benefícios sociais. “A
partir do momento em que você
dá a oportunidade para a criança
ter um local de treinamento, você
dá a oportunidade para ela pensar
em coisas melhores, no futuro, no
esporte”, prosseguiu Hypólito,
que treina em São Bernardo do
Campo (SP).
O centro no interior paulista
é uma das 16 estruturas que recebeu os equipamentos de ginástica.
Foram 13 cidades beneficiadas, nas
cinco regiões do país, um exemplo
da capilaridade da Rede Nacional
de Treinamento. z
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Todo o atleta sabe que medalhas e recordes fazem parte da conquista de cada
um de nós, brasileiros. Pensando em todas as nossas conquistas, o Ministério do
Esporte tem investido em obras de infraestrutura, incluindo esportiva, e políticas
públicas nas áreas de mobilidade, meio ambiente, urbanização, educação, cultura
e lazer. Tudo para realizar os melhores e maiores jogos de todos os tempos,
e para construir um grande legado para nosso país. Acesse esporte.gov.br e
saiba mais.

Bob Castro

lu t a olím p ica

50 tapetes oficiais estão
permitindo o desenvolvimento
da modalidade no país, como
no centro de treinamento da
Universidade Federal de Goiás
(acima), e no bairro Santos
Dumont, em Aracaju (SE)
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Equipamentos de alto
nível em 17 estados

Federação Sergipana de Luta Olímpica Associada

Ministério do Esporte
firmou sete convênios
com a Confederação
Brasileira de Lutas
Associadas, que somaram
cerca de R$ 14 milhões

onatos internacionais, contratação de dez técnicos cubanos e
estruturação do Centro Nacional
de Alto Rendimento, no Rio de
Janeiro (RJ). Mas a principal mudança veio depois da compra de
equipamentos para auxiliar os lutadores. “A próxima geração de
atletas será ainda mais forte que
esta, que já está representando
muito bem o Brasil”, disse o presidente da CBLA, Pedro Gama Filho.
Com um dos convênios, no
valor de R$ 4,36 milhões, foram adquiridos 50 tapetes oficiais, 15 bonecos e 15 “ossos de lutas” (espécie de boneco sem cabeça, apenas
com pernas e braços), além de dez
bolsas G e outras dez bolsas GG. Os
materiais foram distribuídos em 20
centros de treinamento de 17 estados brasileiros. z

Aline Silva, atleta
Renato Sette/CBLA

A medalha de prata no campeonato mundial de luta olímpica, com a brasileira Aline Silva, em
2014, foi um passo importante no
processo de divulgação e no crescimento da modalidade no país. Nos
Jogos Pan-Americanos de Toronto
2015, o ouro inédito de Joice Silva e
os bronzes de Davi Albino e da própria Aline mostraram que a evolução continua.
Lutadores profissionais e jovens iniciantes passaram a contar
nos últimos anos com uma estrutura padronizada de equipamentos em todo o território nacional.
Como parte do legado das Olimpíadas 2016, o Ministério do Esporte firmou sete convênios com
a Confederação Brasileira de
Lutas Associadas (CBLA), entre
2010 e 2014, que somaram cerca
de R$ 14 milhões.
“Hoje, a seleção se reúne por
mais tempo e isso faz diferença.
Os investimentos proporcionaram
para a gente mais chances de viajar e de estar com as adversárias,
aprendendo e desenvolvendo a estratégia”, analisou Aline Silva.
Os recursos foram aplicados
na preparação dos atletas, com
viagens para disputas de campe-

“Hoje, a seleção se reúne
por mais tempo e isso faz
diferença. Os investimentos
do Comitê Olímpico do
Brasil e do Ministério do
Esporte aumentaram por
causa das Olimpíadas. Isso
proporcionou mais chances de
viajar e de estar mais tempo
com as nossas adversárias,
conhecendo e melhorando os
nossos limites”
REDE NACIONAL DE TREINAMENTO
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basque t e

Sport Club do Recife (acima) e Castelinho, em São Luís (MA), receberam piso flutuante, tabelas, placares eletrônicos e contadores.

Estrutura permite
intercâmbio com a NBA
Convênio do
Ministério do
Esporte permitiu
equipagem de 29
quadras pelo país.
Atletas apontam as
vantagens dos novos
aparelhos
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Se depender do número de
atletas jogando em alto nível, a
atual geração do basquete masculino do Brasil está bem servida.
Afinal, são nove nomes do país na
principal liga do mundo, a NBA, nos
EUA. Um recorde. A experiência de
atuar com as maiores estrelas da
modalidade ajudará os jogadores
nacionais nas Olimpíadas de 2016,
já que os norte-americanos têm
amplo domínio na história olímpica
do basquete e só não foram ouro
em duas edições dos Jogos.
A chegada de valores à principal liga do mundo se deve ao
crescimento do esporte no Brasil.
Com a criação da Liga Nacional de

Basquete (LNB), que organiza torneios da base ao alto rendimento,
no masculino e no feminino, a modalidade se fortaleceu nos últimos
anos. E o desenvolvimento passa
por melhorias na infraestrutura de
clubes e de ginásios no país.
Entre 2010 e 2015, o Ministério
do Esporte celebrou 16 convênios
com a Confederação Brasileira de
Basketball (CBB) e com a LNB, no
valor total de R$ 49 milhões. Além
da preparação das seleções masculina e feminina, os recursos serviram
para equipar dez ginásios, nas cinco
regiões do país, e outras 19 quadras
de clubes que participam do Novo
Basquete Brasil, da Liga de Desen-

Williams Aguiar/Sport Club do Recife

Obs.: Destinos de alguns kits ainda serão definidos

Danilo Borges/ME

volvimento de Basquete (LDB) e da
Interligas entre Brasil e Argentina.
Panorama bem diferente de
quando o experiente armador Weligton dos Santos, o Nezinho, iniciou
a carreira. “Quando comecei, era
outra realidade. Às vezes, a medida
do aro era diferente de um ginásio
para outro, a distância da tabela...
Esse investimento reflete no jogo.
É claro que os atletas têm sua técnica, mas com essa estrutura ela se
desenvolve mais rápido”, afirmou
o jogador de 34 anos.
Os kits entregues incluem
piso flutuante, contadores, tabelas
e placares. Equipamentos que proporcionam condições de igualdade
entre clubes, aumento do nível técnico das partidas e melhorias nas
condições de treinamento. Outra
vantagem apontada pela estrela do
Maranhão Basquete, Iziane Castro,
é a queda no risco de lesões: “Para
os atletas de alto rendimento, que
treinam várias vezes por dia, este
piso ameniza o impacto. Treinar em

um piso de concreto diminui a vida
útil de um atleta. Padronizar os ginásios é muito importante”.
Essa modernização também
tem proporcionado a vinda de
equipes da NBA para o Brasil. “Com
locais do mesmo nível que o dos
campeonatos internacionais, não
sentimos a diferença de jogo quando vamos para fora. Hoje os times

da NBA vêm para cá porque temos
estrutura”, afirmou Nezinho.
O salto de qualidade ainda
conta com o aporte financeiro para
projetos de descoberta de talentos. Para isso, a LDB conta com
apoio do Ministério do Esporte no
valor de R$ 11,1 milhões. A CBB ainda captou R$ 7 milhões pela Lei Agnelo/Piva entre 2013 e 2014. z
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badmi n t o n

Esporte sem
tradição no país
tem projeto social
apoiado pelo
governo e centro
de treinamento em
construção no Piauí
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Um novo
caminho para
medalhas

Miriam Jeske/Brasil 2016/Heusi Action

Gwenaelle Maitre/Projeto Miratus

A distância entre a sede da Associação Miratus de Badminton e
o Riocentro, ambos na Zona Oeste
do Rio de Janeiro (RJ), não chega
a 20 quilômetros. Mas poderia ser
imenso o abismo entre um programa social na comunidade da Chacrinha e uma participação olímpica
nos Jogos de 2016. Entretanto, o
brasileiro mais bem colocado no
ranking mundial é Ygor Coelho, que
desde pequeno treina no projeto.
Fundador da Miratus, Sebastião de Oliveira ajuda, há mais de
15 anos, a revelar talentos e exemplos para o país. Ao entrar no
galpão azul do projeto, é surpreendente a cena de crianças e adolescentes sambando com raque-

Projeto Miratus (fotos), no Rio de Janeiro (RJ), com apoio federal, tem
tradição em revelar talentos. No Piauí, Ministério está construindo
primeiro centro da modalidade, em parceria com a UFPI (projeção acima)

tes e petecas nas mãos. Trata-se
do Bamon, método desenvolvido
pelo professor.
Com vários ritmos e de forma
leve, a técnica auxilia no treinamento
e no condicionamento físico. “O badminton é extremamente lúdico, e o
objetivo não era formar campeões,
era atrair as crianças. Queria formar
pessoas, evitando o caminho do tráfico”, explicou Oliveira.
Em 2000, a Associação foi formalizada e, desde então, milhares
de crianças e adolescentes passaram pelo projeto, que também
oferece atividades como aulas de
reforço escolar, música, gastronomia, teatro e capoeira.
Convênio firmado entre o Mi-

nistério e a Confederação Brasileira
de Badminton, de mais de R$ 2,2 milhões, permitiu a compra de equipamentos, ampliação das instalações
e contratação de equipe multidisciplinar. Por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, a associação vem
captando recursos desde 2008 para
manter o trabalho.
CT no Piauí
O apoio à modalidade resultará
na construção do primeiro centro de
treinamento no Nordeste, o Complexo Esportivo de Badminton, em
Teresina. O investimento de R$ 4,1
milhões é parceria do Ministério com
a Universidade Federal do Piauí. z
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saude.gov.br/combatadengue
#CombataDengue

O mosquito da
dengue pode matar
e pode causar
microcefalia em bebês.
Se você está grávida,
proteja-se.
O mosquito da dengue também transmite chikungunya e zika e é ainda mais
perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses
de gravidez. É preciso combater os criadouros e se proteger todos os dias,
passando repelente especial para gestantes e mantendo portas e janelas
fechadas ou com telas e usando blusas e calças compridas e também meias.
Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer.

SE VOCÊ ESTÁ GRÁVIDA, PROTEJA-SE e faça o pré-natal.
SE QUER ENGRAVIDAR, CONVERSE COM SEU MéDICO.

É o Brasil cuidando
de sua gente.

t ae k w o n do

Conectados
à tecnologia

Federação de Taekwondo do Estado do Acre

Governo Federal ajuda
a equipar a modalidade
com coletes, capacetes
eletrônicos e sistema de
câmeras e telões
Há pouco tempo, o taekwondo dependia exclusivamente da
avaliação dos árbitros para definir
a pontuação nos combates. Com
atletas e golpes cada vez mais rápidos, os equívocos e resultados polêmicos eram inevitáveis. A mudança veio com o apoio da tecnologia.
Atualmente, os lutadores
contam com coletes e capacetes
eletrônicos, que denunciam quando são tocados, além de recursos
como análise de vídeo para definir
se o golpe foi válido ou não. São
mudanças que oneraram a modalidade. Afinal, tecnologia custa
caro, e acompanhar a evolução do
taekwondo não tem sido simples.
Para não deixar a modalidade
defasada, o Ministério do Esporte
firmou convênio com a Confederação Brasileira de Taekwondo no va92
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lor de R$ 3,08 milhões. O objetivo
foi modernizar a estrutura de preparação dos atletas para os Jogos
Olímpicos Rio 2016, além de equipar federações de 15 estados com
300 placas de tatames (o suficiente
para duas áreas de competição e
uma de aquecimento), coletes, telões e câmeras.

“Com esses equipamentos,
temos um taekwondo mais igualitário. Estão sendo descobertos
talentos de norte a sul do país”,
afirmou Itassi Camargo, presidente da Federação de Taekwondo
do Estado do Acre (Feteac), uma
das beneficiadas com a compra de
equipamentos. z

Zeca Resendes/CBG

G olfe

Precisão
nas tacadas
Modalidade volta
ao programa olímpico
e recebe investimentos
em tecnologia

De volta ao programa
olímpico após mais de um
século, o golfe busca se
popularizar entre os brasileiros. Para atingir tal objetivo, o Ministério do Esporte
celebrou convênio com a
Confederação Brasileira
de Golfe (CBG) no valor
de R$ 3,12 milhões, que permitiu a aquisição de equipamentos, garantiu a manutenção de uma equipe
multidisciplinar e a participação dos atletas em competições internacionais.
Em 2014, foram adquiridas seis unidades de cada
um dos equipamentos, FlightScope X2 e Sam PuttLab.
“Temos seis conjuntos móveis, que ficam nos locais de
treinos que a CBG usa como
base: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Distrito Federal,
Santa Catarina e um que se
reveza entre Pernambuco e
Bahia. Esse nível de tecnologia nos coloca como os mais
avançados da América do
Sul”, disse Paulo Cézar Pacheco, presidente da CBG.
O FlightSacope X2 analisa em três dimensões (3D)
os ângulos de ataque à bola,
trajetória e voo. O programa também detalha o comportamento do taco, como
velocidade da cabeça, aceleração e planos de swing.
O Sam PuttLab analisa em
câmera lenta a precisão da
tacada, fornecendo 28 parâmetros, como duração do
movimento, rotação e tempo de impacto.
Paralelamente, o programa “Golfe para a Vida”
capacitou cerca de 300 professores de educação física
e beneficiou mais de 60 mil
jovens. O projeto conta com
recursos captados via Lei de
Incentivo ao Esporte. z
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esgrima

Confederação Brasileira de Esgrima

Esperança renovada
Modalidade recebeu R$ 4,7 milhões para a compra de pistas oficiais,
roupas com sensores eletrônicos, cronômetros e balanças digitais
Presente em todas as edições
dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, mas ainda sem tradição em terras brasileiras, a esgrima recebeu
mais de R$ 4,7 milhões em investimentos do Ministério do Esporte.
Na avaliação do principal esgrimista brasileiro, Renzo Agresta,
os recursos têm sido determinantes para os resultados alcançados.
“Já estamos há alguns anos com
esse apoio e o resultado apareceu,
não há mágica”, destacou Agresta,
que conquistou seu terceiro bronze em Jogos Pan-Americanos na
edição de Toronto 2015.
Os recursos serviram para
custear a aquisição de equipamentos de alto nível: pistas de alumí94
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nio, aparelhos de sinalização de
toques com monitor, carretel de
conexão entre os esgrimistas e o
sinalizador, cronômetros, balanças digitais e kits completos de
roupa - via convênios celebrados
com a Confederação Brasileira
de Esgrima.
Os investimentos foram aplicados, ainda, na participação de
atletas em competições internacionais, além de estágio e treinamento fora do país.
“Estou ganhando de adversários que já conquistaram medalhas
importantes no circuito mundial.
Assim, renovei a minha confiança
para seguir forte até o Rio de Janeiro”, disse Agresta. z

Renzo Agresta, atleta

Jonne Roriz/Exemplus/COB

“Estou ganhando de
adversários que já
conquistaram medalhas
importantes no circuito
mundial. Assim, renovei
a minha confiança para
seguir forte até o Rio de
Janeiro”

v ô lei

Fábrica de
medalhas
Se tem um esporte olímpico
em que o Brasil conquistou o status
de favorito, é o vôlei. Não importa
se a disputa ocorre na quadra ou na
areia, entre seleções ou duplas, sejam elas femininas ou masculinas.
O país é sempre um adversário difícil de ser batido. Ao vestir o uniforme, os atletas brasileiros ostentam
simbolicamente uma coleção invejável de conquistas olímpicas: nove
medalhas no vôlei de quadra e 11 no
vôlei de areia.
Nos Jogos Rio 2016, o esporte enfrentará o grande desafio de
manter a performance jogando em
casa. E, para isso, a modalidade

Histórico de conquistas
tornou o esporte um dos
mais populares do Brasil

conta com apoio do Governo Federal. Entre 2010 e 2015, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) celebrou 15 convênios com o Ministério
do Esporte, sendo nove específicos
para o vôlei de praia. Ao todo, foram investidos R$ 48,2 milhões nas
duas modalidades.
“Eu jogo vôlei de praia há 13
anos, e de 2014 para cá estamos
tendo uma valorização incrível.
Estamos vivendo um momento ímpar. Sabemos da nossa responsabilidade e que temos de trabalhar
dia e noite e nos dedicar 200%, mas,
com esse reconhecimento, vocês
podem esperar 200% da gente”,

afirmou Larissa França.
Os recursos permitiram a aquisição de computadores, câmeras
de vídeo, projetores, equipamentos de musculação e de fisioterapia, além da preparação de atletas,
a participação em torneios nacionais e internacionais e o desenvolvimento das categorias de base. O
convênio possibilitou melhorias no
centro de treinamento da seleção,
em Saquarema (RJ). Patrocinada
pelo Banco do Brasil desde 1991, a
CBV recebe apoio de R$ 80 milhões
ao ano, além de patrocínio individual para atletas do vôlei de praia
e de quadra. z
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e n t revis t a

José Roberto Guimarães

Um novo capítulo na história
do esporte brasileiro
Único tricampeão olímpico do Brasil, José Roberto Guimarães, técnico da
seleção brasileira feminina de vôlei, destaca a importância da Rede Nacional
de Treinamento para o desenvolvimento das modalidades no país
Os Jogos Olímpicos de Pequim 2008 e de
Londres 2012 foram responsáveis por medalhas
históricas para o esporte brasileiro. Nos dois
eventos, o Brasil faturou as medalhas de ouro
com a seleção feminina de vôlei. O time foi o único do país (em esportes individuais ou coletivos)
que conseguiu chegar ao topo do pódio nas últimas duas edições olímpicas. À frente da equipe,
comandando todas as ações, estava o técnico
José Roberto Guimarães.
Como o senhor classifica a
importância do centro de
treinamento de Saquarema na
história do vôlei brasileiro?
O desejo da confederação
sempre foi ter seu próprio centro de treinamento. Ali treinam
todas as categorias de base junto
com os times adultos e você tem
como conseguir uma qualidade de
treinamento ideal para o desenvolvimento do desporto. Foi um
marco do melhor desenvolvimento do voleibol brasileiro. Ali temos
condição de treinamento infinita.
Ou seja, a hora que você bem entender, você pode levar o time pra
lá e se adequar a qualquer tipo de
fuso horário que você quiser. Ter
um centro de treinamento que
funcione 24 horas por dia, se você
necessitar, fez com que o voleibol
desse um salto de qualidade muito
grande em termos de técnica e de
excelência. Além disso, o fato de
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Único brasileiro com três medalhas olímpicas de
ouro no currículo - também foi campeão dos Jogos de
Barcelona 1992 com a seleção brasileira masculina -,
Zé Roberto sabe que o sucesso da modalidade só foi
possível graças à inauguração, em 2001, do Centro de
Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema (RJ).
Nesta entrevista, o treinador fala sobre a importância da integração entre as seleções de base e adultas e destaca como a Rede Nacional representa um
novo capítulo na história do esporte brasileiro.

as categorias de base treinarem
juntas com a categoria adulta é importante porque serve de espelho
para essas novas gerações.
Os Jogos Rio 2016 permitiram
impulsionar o desenvolvimento
da estrutura esportiva em todo
o país e criar a Rede Nacional
de Treinamento. Hoje, diversas
modalidades, como a ginástica,
o judô, os saltos ornamentais,
os esportes paralímpicos, entre
outros, contam com CTs para
a preparação de suas seleções.
Como o senhor classifica todo
esse investimento?
Isso na realidade é um sonho. É um sonho que está se concretizando porque o que faltava
no Brasil, em termos de esporte
de alto rendimento, eram esses
investimentos. Cada modalidade
ter seu centro de treinamento e
poder trabalhar de forma inte-

gral e planejada é extremamente importante. Como potência
olímpica, como nação, a gente
está dando um salto de qualidade enorme nesse período. Eu sonhava com isso, idealizava isso,
e o Brasil só vai se desenvolver,
esportivamente falando, se nós
partirmos para uma adequação
de centros de treinamentos para
todas as modalidades, com condições ideais de trabalho. Consequentemente, a gente vai ter
um volume maior de atletas praticando as modalidades nos seus
centros de treinamento, com o
maior tempo disponível e com a
aparelhagem adequada. Esse é o
caminho de tudo o que eu tenho
visto pelo mundo. Sempre idealizei o Brasil dessa maneira. E acho
que, com essa iniciativa do Governo Federal, a gente está dando um salto de qualidade grande
em todas as modalidades.

me vi jogando vôlei de uma hora
pra outra e me apaixonei pelo
esporte porque gostei de ver um
jogo de alto nível. Aquilo mexeu
comigo. Comecei a ver jogadores que se tornaram meus ídolos
e que depois se tornaram meus
companheiros de equipe. Isso é
o legado mais importante dos
Jogos. São as mensagens que os
Jogos vão deixar, pelo fato de a
gente poder ver os melhores do
mundo em ação, ver os recordes
serem batidos, os esforços que
foram feitos e as atitudes, posturas, condutas, ideais, determinação e valores. Isso para mim é o
que é mais importante nos Jogos
Olímpicos.

Alexandre Arruda/CBV

Um dos principais esforços
do Governo Federal é que os
Jogos de 2016 não se restrinjam
ao Rio de Janeiro. A ideia é
nacionalizar o evento para que
todo o país se beneficie. Como
o senhor avalia esse esforço?
O fato de a gente ter conquistado o direito de realizar os
Jogos no Rio foi ótimo e vai deixar um legado importante que
não é só para a cidade do Rio de
Janeiro, que vai ganhar todas essas áreas de competições. Vejo
que essa iniciativa vai alimentar
sonhos de crianças e adolescentes, que vão poder sonhar em se
tornar grandes atletas pelo Brasil.
Vejo que a procura pela prática
esportiva vai aumentar muito em
função dos Jogos e também em
função dessa iniciativa do governo de levar isso para o Brasil inteiro e dar condições para todos os
brasileiros praticarem esporte.

Quais serão os maiores
legados dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos no Brasil?
Para o Rio de Janeiro, como
cidade, vai haver uma melhoria
muito grande. Mas para o país, o
fato de nós brasileiros estarmos
vendo e participando muito de
perto de um evento dessa magnitude e de poder observar os
melhores atletas do mundo em
ação vai despertar no coração
do nosso povo e de nossas crianças um sonho e um desejo muito
grande de fazer parte, no futuro, dos Jogos Olímpicos. Esse
é o grande legado: você mexer
realmente com a população brasileira em termos de paixão e de
amor pelo esporte, de aumentar
a vontade de praticar, e isso passa pela educação e pelo respeito. Eu fui levado a jogar vôlei por
exemplos que eu segui. Eu gostava de futebol e, de repente,

Em termos de Jogos Olímpicos,
o senhor ocupa um lugar
especial tanto no Brasil como
em nível mundial. É o único
brasileiro com três medalhas
de ouro no currículo e o único
técnico na história do vôlei a
ter levado um time masculino e
um feminino ao topo do pódio
olímpico. O que você sente
quando olha para trás e percebe
tudo o que já conquistou?
Eu agradeço. É a única
coisa que posso fazer. Acho
que a coisa mais importante
que a gente tem são as raízes,
é de onde a gente veio. São as
pessoas que nos ajudaram e a
forma como as coisas aconteceram. Eu tive grandes oportunidades na vida de dirigir alguns
dos melhores atletas. Então, na
realidade, eu só tenho a agradecer tudo o que aprendi, tudo
o que pude transmitir, e agradecer as pessoas que me ajudaram e também a forma como
tudo aconteceu. Eu não posso
esquecer nunca das minhas raízes porque são as coisas que
eu preservo e acho que são as
mais importantes. z
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O Programa Atleta na Escola incentiva a prática esportiva nas
escolas por meio dos Jogos Escolares e dos Centros de Iniciação
Esportiva. Assim, o Ministério do Esporte está ampliando o
acesso à prática esportiva, desenvolvendo e difundindo valores
olímpicos e paraolímpicos entre estudantes da educação
básica, e estimulando a formação do atleta escolar e dos
jovens talentos. O Programa Atleta na Escola, junto com outros
programas importantes, está mudando a vida das pessoas,
incentivando cada vez mais vitórias no esporte e na vida.

C e n t ros de I n icia ç ã o ao E s p or t e

240 cidades brasileiras
receberão centros para
formação de novos atletas

Os CIEs, base da Rede Nacional de
Treinamento, ofertarão 20 modalidades e já são
considerados o maior legado dos Jogos de 2016

Com um aporte de R$ 910 milhões, o Governo Federal está
estruturando em todo o Brasil complexos esportivos com padrões oficiais para a prática de 13 modalidades olímpicas (atletismo, basquete, boxe, handebol, judô, lutas, tênis de mesa,
taekwondo, vôlei, esgrima, ginástica rítmica, badminton e levantamento de peso), seis paralímpicas (esgrima em cadeira de rodas, judô, halterofilismo, tênis de mesa, vôlei sentado e goalball) e
uma não-olímpica (futsal). São os Centros de Iniciação ao Esporte
(CIEs), que têm como objetivo identificar talentos, formar novos
atletas e incentivar a prática esportiva.
Maior legado de infraestrutura esportiva dos Jogos Rio
2016, o programa alcança todas as regiões, somando 254 unidades em 240 municípios do país. Incluído no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), o CIE será a base da Rede Nacional
de Treinamento.
“Os CIEs serão o maior celeiro de atletas do país e vão acolher
os jovens talentos dos jogos estudantis olímpicos e paralímpicos.
Esse projeto demonstra o compromisso do governo de massificar o esporte na base e de nacionalizar os benefícios dos grandes
eventos”, destacou o ministro do Esporte, George Hilton. z
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Todo atleta sabe que medalhas e recordes fazem parte das conquistas de cada
um de nós, brasileiros. Pensando em todas as nossas conquistas, o Ministério do
Esporte tem investido em obras de infraestrutura, incluindo esportiva, e políticas
públicas nas áreas de mobilidade, meio ambiente, urbanização, educação, cultura
e lazer. Tudo para realizar os melhores e maiores jogos de todos os tempos,
e para construir um grande legado para o nosso país. Acesse esporte.gov.br
e saiba mais.

U n idades mili t ares

Instalações
modernizadas,
atletas valorizados
Piscinas, ginásios, arquibancadas,
vestiários, estrutura para movimentação de barcos, aparelhos de musculação
e muita atenção à acessibilidade. Esse é
um resumo das melhorias que estão sendo feitas para deixar estruturas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica no Rio
de Janeiro prontas para receber atletas
de todo o mundo para treinos e eventos
internacionais, antes e depois dos Jogos
Rio 2016. São R$ 123 milhões em investimentos do Governo Federal.
Recursos que se somam à parceria
entre o Ministério da Defesa e o Ministério do Esporte para incentivar atletas
olímpicos a integrar o quadro das Forças
Armadas, custeados pela instituição para
se dedicarem integralmente às modalidades que praticam. Eles recebem benefícios próprios da carreira, como soldo,
13º salário, plano de saúde, assistência
médica e férias. O convênio garante R$ 15
milhões do Ministério da Defesa e outros
R$ 25 milhões do Ministério do Esporte e
contempla 23 modalidades.
A iniciativa teve repercussão expressiva em eventos internacionais recentes.
Nos Jogos Mundiais Militares, em outubro
de 2015, a delegação nacional somou 84
medalhas e terminou na segunda colocação no quadro geral, atrás apenas da Rússia. No Pan de 2015, 123 atletas militares
estiveram na competição e foram responsáveis por 43% das medalhas conquistadas
pelo Brasil. A estimativa é de que até 100
atletas militares conquistem vaga nos Jogos Olímpicos de 2016 e estejam na briga
por até dez pódios. z
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CCFEx
Investimentos
na estruturação
de instalações
militares no
Rio de Janeiro
CCFex
R$20,4 milhões
Cefan
R$ 20 milhões
Unifa
R$ 58,1 milhões
Caer
R$ 19,7 milhões
Escola Naval
R$ 4,9 milhões
Total
R$ 123 milhões

Localizado na Urca, Zona Sul
do Rio, o Centro de Capacitação Física do Exército (CCFEx) é uma das
grandes estruturas das Forças Armadas que integrarão a Rede Nacional de Treinamento (foto acima).
Escolhido pelo Comitê Olímpico do Brasil para ser o local de
treinamento de 20 modalidades, o
CCFEx recebeu R$ 20,4 milhões do
Ministério do Esporte para reformas e aquisição de equipamentos.
Com o investimento, as equipes de atletismo, boxe, vôlei de
praia, maratonas aquáticas, natação, basquete, nado sincronizado,
saltos ornamentais, tiro com arco,
esgrima, futebol, taekwondo, tênis
de mesa, levantamento de peso,
triatlo, badminton, handebol, pentatlo moderno, judô e vôlei terão
a estrutura adequada para treinos
visando aos Jogos.
Os recursos asseguraram uma
série de melhorias, entre as quais se

Heusi Action

destacam a reforma de garagens, oficinas, depósitos, espaço para atendimento médico, piscina, cobertura
para guarda de embarcações, recuperação e pavimentação de rampas,
de 33 camarotes, de alojamento do
ginásio e de salas de musculação.
Também foram feitas obras para telefonia, internet, segurança, saúde,
iluminação e acessibilidade, além da
construção de um local para a prática
de tiro esportivo. Foram comprados
cabides para barcos, empilhadeiras,
carros elétricos (para transporte de
barcos), carro-grua para embarcações, aparelhos para sala de musculação, armas e kits de reposição.
“Tivemos essa parceria com o Ministério do Esporte, que nos possibilitou
transformar o centro em referência.
Isso permitiu que atendêssemos às
exigências técnicas para que o COB
estabelecesse aqui o Time Brasil
na preparação para os Jogos Rio
2016”, disse o general de Divisão
Décio dos Santos Brasil, chefe do
CCFEx e presidente da Comissão de
Desportos do Exército. z

Décio dos Santos Brasil

“Tivemos essa parceria
com o Ministério
do Esporte, que nos
possibilitou transformar
o centro em referência.
Isso permitiu que
atendêssemos às
exigências técnicas para
que o COB estabelecesse
aqui o Time Brasil na
preparação para os Jogos
Rio 2016”

Caer e Unifa
As instalações da Força Aérea
também estão recebendo insumos
do Ministério do Esporte. O Clube
da Aeronáutica (Caer), no Rio, foi
contemplado com R$ 19,7 milhões
para ampliação de sua estrutura
esportiva. Serão construídos dois
campos para uso do rúgbi, futebol
e futebol de 7, um ginásio poliesportivo, uma pista de corrida, uma
área de apoio coberta, dois vestiários acessíveis e depósito de equipamentos. Com a nova estrutura,
o Caer poderá receber delegações
dessas modalidades em 2016.
O investimento na Universidade
da Força Aérea (Unifa) é de R$ 58,1
milhões para reformas e construções
que permitirão treinos de atletismo,
natação, vôlei e vôlei sentado.
Além dos espaços esportivos,
a Unifa tem áreas para condicionamento físico e musculação, tratamento médico, fisioterapia, salas
para reuniões e palestras e lanchonete. Durante os Jogos Mundiais
Militares de 2011, a Unifa recebeu as
competições de futebol feminino,
pentatlo aeronáutico e judô.
Com o investimento, serão
realizadas melhorias no ginásio,
com foco em iluminação, vestiários, academia e climatização. As
vias de acesso serão calçadas. A subestação de energia será reformada. Também está sendo construído
um outro ginásio climatizado com
quadra de vôlei, vestiários acessíveis, área para fisioterapia, sala médica, sala de controle de doping e
depósito. A Unifa passará a ter uma
pista de atletismo com iluminação
e uma piscina de 50 metros coberta e aquecida, com vestiários e uma
área seca livre para treinamento,
de 250 m². Um amplo gramado será
adequado para que possam ser realizados os treinos de arremessos
e lançamentos do atletismo. Ainda
está prevista a construção de alojamentos para atletas. z
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CEFAN
O Centro de Educação Física
Almirante Adalberto Nunes (Cefan)
está acostumado a receber treinamentos, competições e já foi sede
de eventos esportivos internacionais. Na 5ª edição dos Jogos Mundiais Militares, em 2011, foi palco do
taekwondo e do pentatlo naval.
O local tem estrutura para
modalidades como boxe, judô, luta
olímpica, vôlei – quadra e praia –,
futebol, natação, polo aquático,
saltos ornamentais, levantamento
de peso, atletismo e tiro esportivo.
Conta, ainda, com laboratórios de
pesquisa e serviço de reabilitação,
salas de condicionamento físico e
musculação, tratamento médico,
fisioterapia e massagem, área de
descanso e restaurante. Também
há acomodações com 394 leitos.
A estrutura está sendo ampliada e reformada com investimento
de R$ 20 milhões do Ministério do
Esporte. A unidade servirá como local de treinamento para as delegações estrangeiras das modalidades
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Carlos Chagas Vianna

“O investimento é
importante não só
para o Cefan ou para a
Marinha, mas para todo
o desporto nacional. Ser
centro de treinamento
oficial dos Jogos permitirá
uma imensa troca de
conhecimento, já que
nossos militares estarão
convivendo com os
atletas do mais alto nível”

de futebol, vôlei e polo aquático
durante os Jogos Olímpicos.
As obras incluem a construção da área de apoio entre os
campos de futebol – com vestiários, depósito e áreas para fisioterapia – e de um ginásio para levantamento de peso. Os recursos
também estão sendo aplicados
em melhorias de iluminação e de
vestiários do ginásio, em reforma
da piscina, do tanque de saltos ornamentais e dos vestiários abaixo
dele, dos dois campos de futebol,
dos banheiros no prédio administrativo e do calçamento nas vias
de acesso.
“Ser centro de treinamento oficial permitirá uma imensa troca de
conhecimento, já que nossos militares vão conviver com atletas do mais
alto nível. Após os Jogos, o Cefan vai
continuar trabalhando em parceria
com as confederações e com o Ministério do Esporte na detecção de
talentos e recebendo treinamentos
e competições”, disse o contra-almirante Carlos Chagas Vianna, presidente da Comissão de Desportos da
Marinha e comandante do Cefan. z

Escola Naval
A Escola Naval conta com
R$ 4,9 milhões do Ministério do
Esporte para reforma de garagens,
oficinas e depósitos, da cobertura
para guarda das embarcações e do
espaço para atendimento médico.
Também estão incluídas no investimento a pavimentação da rampa
lateral ao pátio e a recuperação da
rampa principal, além da reforma
de 33 camarotes, do alojamento
do ginásio de esportes e das salas
de musculação.
Foram adquiridos 16 cabides e
berços para os barcos, duas empilhadeiras para movimentação e acondicionamento de embarcações, carros
elétricos para transporte de barcos,
grua para apoio às embarcações e
aparelhos da sala de musculação de
desenvolvimento motor.
Outro investimento foi no
Sistema de Alvos Eletrônicos do
Centro de Treinamento de Tiro

“

Isto aqui é fabuloso.
É a chance de ter um
crescimento grande
do tiro no Brasil. Uma
estrutura como essa
é uma elevação de
nível que temos que
aproveitar”
Julio Almeida,
atleta militar,
ouro na pistola
50 metros
nos Jogos
Pan-Americanos
de Toronto 2015

Esportivo (CTTE-EN), inaugurado
em julho de 2015. O local conta
com equipamentos como compressor de ar, cronógrafo para
medir a velocidade do projétil,
estruturas de teste e limpeza de
armas, kits de reposição e acessórios, armas, além de mobiliário das
salas de apoio. Já o Laboratório
de Psiconeurofisiologia foi equipado com sistema de biofeedback e
equipamentos de neurofeedback.
“Isto aqui é fabuloso. É a
chance de ter um crescimento
grande do tiro no Brasil. Uma estrutura como essa é uma elevação
de nível que temos que aproveitar”, disse o atleta militar Julio Almeida, ouro na pistola 50 metros
nos Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015.
Durante os Jogos Rio 2016, a
Escola Naval deverá ser centro de
treinamento do Time Brasil para
as modalidades de polo aquático,
tiro esportivo e nado sincronizado. Também tem estrutura para
receber a equipe de vela. z

Ivo Lima/ME
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Clodoaldo Silva, medalhista Paraolímpico

C iê n cia

Mais poder
no combate
ao doping
Laboratório Brasileiro de Controle
de Dopagem conta com aprendizado
nos Jogos Rio 2016 para se tornar
referência na América do Sul
110
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O legado dos Jogos Olímpicos
e Paralímpicos Rio 2016 não vai ficar restrito aos espaços de treinos
e competições. Reacreditado pela
Agência Mundial Antidopagem
(Wada, em inglês) em maio de 2015,
o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem (LBCD) promete
transformar o combate ao doping
em um processo mais eficiente e
menos dispendioso no país.
“Todos os controles no Brasil
tinham que ser mandados para Colômbia, Estados Unidos ou Canadá.
Isso era uma despesa muito grande”, explicou Eduardo De Rose,
membro do Conselho de Fundação
da Wada.
As obras do LBCD contaram
com investimento de R$ 134 milhões do Governo Federal, sendo

Fotos: Roberto Castro/ME

R$ 106 milhões do Ministério do Esporte e R$ 28 milhões do Ministério
da Educação. Outros R$ 54 milhões
foram destinados para a compra de
equipamentos. Construído na Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), o local vem sendo utilizado
para análise de amostras nos eventos-teste dos Jogos Rio 2016 e é
considerado um marco no combate
ao doping no continente.
Atualmente, apenas Brasil e
Colômbia contam com laboratórios acreditados pela WADA na
América do Sul. “Isso é muito importante para o país e para os Jogos Rio 2016, mas também para
toda a região, como um legado
para o esporte do continente”,
avaliou Maria José Pesce, diretora
do escritório da América Latina e

“

Todos os controles
antidoping no
Brasil tinham que
ser mandados para
Colômbia, Estados
Unidos ou Canadá.
Isso era uma despesa
muito grande”
Eduardo De Rose,
membro do Conselho de
Fundação da Wada

do Caribe da WADA. “O LBCD será
importante na luta contra a dopagem também em países vizinhos,
que não têm laboratórios acreditados”, acrescentou Luis Horta, médico e consultor da Unesco para a
Autoridade Brasileira de Controle
de Dopagem (ABCD).
Além das instalações e dos
equipamentos de última geração
que integram o laboratório, outro
legado que ficará para o país será
justamente a experiência nos Jogos Rio 2016. Técnicos brasileiros
vão conviver com a elite do controle de dopagem no período do
evento e terão a oportunidade de
adquirir conhecimento.
“A experiência dos Jogos é extraordinária pelas instalações, pelo
conhecimento e pela convivência de
nossos profissionais com ao menos
100 dos melhores profissionais do
mundo. Toda essa troca de conhecimento vai contribuir para formar
grandes técnicos no Brasil. É um legado incrível para a ciência brasileira”, destacou Marco Aurélio Klein,
secretário nacional da ABCD. z
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Pesquisa
a serviço
do atleta
Investimentos superiores
a R$ 3 milhões garantem
melhorias na avaliação
física e no desempenho
dos desportistas
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Clemilda Fernandes, atleta
Roberto Castro/ME

Os investimentos em ciência do esporte, com o objetivo
de qualificar o desempenho dos
atletas brasileiros, também farão
parte da Rede Nacional de Treinamento. Três laboratórios no país
receberam apoio federal para essa
finalidade: o Centro de Pesquisa
em Ambiente Simulado, da Universidade Federal de Santa Maria, em
Santa Maria (RS); o Laboratório de
Pesquisa do Exercício (Lapex), da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto Alegre (RS); e o Centro Integrado de
Apoio ao Atleta (CIAA), do Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo
(SP). Mais de R$ 3 milhões em recursos federais foram destinados
para a iniciativa.
O Laboratório de Performance
em Ambiente Simulado (Lapas), do
Centro de Pesquisa da Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM), adquiriu uma câmara de simulação de
condições climáticas e uma esteira
de alta performance. A aquisição foi
possível a partir da parceria com o
Ministério do Esporte, que permitiu
a liberação de R$ 1,2 milhão.

“Como não há altitude no
Brasil, o treinamento na
câmara do laboratório foi
imprescindível para que
ganhássemos as medalhas
de prata e de bronze no
México”

Com os equipamentos, o
Lapas simula o ambiente que os
atletas encontrarão em uma determinada competição, como forma
de preparação e adaptação não só
do corpo, como também para realizar teste de desempenho de trajes,
medicamentos e materiais esportivos. Nesse ambiente, é possível
controlar a temperatura (em condições que variam de -40ºC a 50ºC), a
umidade (de 14% a 90%) e a presença de oxigênio de acordo com a altitude (podendo simular situações
de até nove mil metros).
O ciclismo é uma das modalidades que mais usa o Lapas. A atleta de
ciclismo de estrada, Clemilda Fernandes, realizou um treino preparatório
na câmara para o Pan-Americano de
Ciclismo, no México, em 2014. “Foi
excelente. O treinamento na câmara
de simulação é imprescindível para
melhorar o rendimento e para a recuperação após os treinamentos”,
contou. “Como não há altitude no
Brasil, o treinamento na câmara do
laboratório possibilitou que ganhássemos as medalhas de prata e de
bronze no México”, completou.

UFRGS

Avaliação física
O Laboratório de Pesquisa do
Exercício (Lapex) e o Centro Integrado de Apoio ao Atleta (CIAA)
atuam no estudo do movimento
e no monitoramento, avaliação e
recuperação física de atletas. No
Lapex (foto), o Ministério investiu R$ 1,5 milhão, para compra de
novos equipamentos, manutenção
e para o programa de bolsas. No
CIAA, foram investidos R$ 388,6 mil.
O CIAA monitora o treinamento de forma individualizada, para
avaliações e planejamentos da equipe multidisciplinar (profissionais de
educação física, médicos, fisiologistas, biomecânicos, fisioterapeutas,
psicólogos e nutricionistas). O centro tem métodos de treinamento
específicos para todos os biotipos
de atletas, dos gigantes do basquete aos de estatura mais baixa, como
os atletas da ginástica artística. z
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Espaços
de volta à
população

Símbolos do esporte nacional em quatro capitais recebem
mais de R$ 74 milhões do Governo Federal para reformas
A Rede Nacional de Treinamento não contará apenas com
estruturas que foram construídas
recentemente. O Governo Federal
investe na revitalização de instalações que fazem parte da tradição
esportiva de diversas cidades. A iniciativa devolve à população importantes espaços para receber eventos e para a prática do esporte. Em
apenas quatro capitais, são R$ 74,5
milhões aplicados.
Um desses locais simbólicos,
o ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte, terá repasse de R$ 9 milhões
do Ministério do Esporte para modernização de arquibancadas, qua114
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dra, impermeabilização do teto e
reforma da área externa.
Em Recife, são dois importantes espaços beneficiados: o ginásio
Geraldo Magalhães e o Centro Esportivo Santos Dumont, com obras
que somam R$ 36 milhões investidos pelo Ministério do Esporte.
O Geraldão será transformado em
uma arena multiuso, capaz de receber eventos poliesportivos e shows.
O projeto inclui recuperação estrutural, acessibilidade, climatização,
intervenções no ginásio, na área externa e no parque aquático.
Apenas com a revitalização do
Santos Dumont serão investidos R$ 16

milhões pelo Governo Federal. O local
já teve a pista de atletismo reinaugurada, deixando o equipamento adequado aos padrões internacionais.
Em São Paulo, as obras do
Baby Barioni preveem acessibilidade do conjunto esportivo, além de
adequá-lo para receber modalidades paralímpicas. O Governo Federal financia R$ 13,5 milhões do total
de R$ 28,5 milhões do projeto. A estrutura já conta com três piscinas,
ginásio, quadras, salas para lutas,
ginástica e musculação. Além disso,
o complexo possui um alojamento
com quartos e banheiros individuais. Outro espaço com investimen-

Andrea Rego Barros /Prefeitura Recife

Roberto Carlos Secom/AM

Vila Olímpica de Manaus (foto maior),
Mineirinho, em Belo Horizonte
(menor acima), e Geraldão, no Recife
(ao lado), recebem investimentos

tos federais para revitalização, no
valor de R$ 10 milhões, é o Centro
de Treinamento e Pesquisa da prefeitura da capital paulista.
Ao lado da Arena da Amazônia, palco de quatro jogos da Copa
do Mundo de 2014, a Vila Olímpica
de Manaus ocupa uma área de mais
de 228 mil m², com quatro quadras
cobertas, complexo aquático, pista
de atletismo, alojamento para 220
pessoas, auditório, restaurante e
academia. O Ministério do Esporte está investindo R$ 6 milhões na
modernização do local, que terá
contrapartida de mais de R$ 660
mil do governo do Amazonas. z

De cara nova
l

Ginásio Mineirinho (Belo Horizonte/MG): R$ 9 milhões

l

Ginásio Geraldão (Recife/PE): R$ 20 milhões

l

Centro Esportivo Santos Dumont (Recife/PE): R$ 16 milhões

l

Baby Barioni (São Paulo/SP): R$ 13,5 milhões

l

C
entro de Treinamento e Pesquisa da Prefeitura de São Paulo
(SP): R$ 10 milhões

l

Vila Olímpica de Manaus (AM): R$ 6 milhões
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clubes
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Apoio aos
formadores
de atletas
Objetivo é garantir boa preparação
aos desportistas brasileiros e o
desenvolvimento do esporte na base
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Os clubes nacionais receberam
importantes reforços do Governo
Federal. Os recursos, provenientes
das Loterias Caixa e de convênios celebrados entre o Ministério do Esporte e as instituições, somam R$ 192,8
milhões. Estão sendo investidos,
principalmente, na aquisição de equipamentos de ponta, de materiais esportivos e na contratação de equipe
multidisciplinar qualificada.
O ministro George Hilton acredita
que essas instituições são peças fundamentais para transformar o Brasil em
uma potência esportiva. “Os clubes
são a base principal da propagação dos
esportes. As federações e confederações estão mais focadas nos atletas
profissionais, de alto rendimento. Os
clubes têm a visão de chegar à base,
cooptar a criança e prepará-la”, disse.

Aporte federal para
novos equipamentos
l

Esporte Clube Pinheiros (SP): R$ 7 milhões

l

Tijuca Tênis Clube (RJ): R$ 1,3 milhão

l

Minas Tênis Clube (MG): R$ 2,5 milhões

l

Clube Sogipa (RS): R$ 540 mil

l

Grêmio Náutico União (RS): R$ 6,7 milhões

O Grêmio Náutico União, em Porto
Alegre, adquiriu equipamentos para
diversas modalidades, entre elas o
remo e a esgrima em cadeira de rodas

Desde 2011, o Ministério do
Esporte celebrou 15 convênios diretamente com cinco clubes, num
investimento total de R$ 17,8 milhões. Foram contemplados o Esporte Clube Pinheiros (SP), o Tijuca
Tênis Clube (RJ), o Minas Tênis Clube (MG), a Sociedade de Ginástica
Porto Alegre - Sogipa (RS) - e o Grêmio Náutico União (RS).
Para a medalhista olímpica
Mayra Aguiar, o apoio vem em boa
hora. “A gente está a pouco tempo

das Olimpíadas e a meta é ver essa
gurizada que está surgindo se inspirando na gente, buscando esse futuro”, disse a judoca, que defende
o Sogipa. O clube gaúcho adquiriu
equipamentos para judô, atletismo
e basquete, como tatames, tabelas,
placares, supinos, esteiras, bicicletas
e blocos de partida.
APOSTA NO ESPORTE
Os recursos das Loterias Fede-

rais para os clubes foram assegurados após uma alteração da Lei
9.615/1998, conhecida como Lei Pelé,
que incluiu a Confederação Brasileira de Clubes (CBC) como beneficiária de 0,5% do total da arrecadação
das loterias. A CBC é responsável
por todas as fases da descentralização das verbas aos clubes, da
celebração à prestação de contas.
Desde 2011, o montante acumulado
soma R$ 175 milhões, e 16 entidades
já foram beneficiadas. z
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Para proporcionar a convivência social e a prática de atividades físicas, esportivas, culturais
e de lazer junto à população em situação de vulnerabilidade social, o Ministério do Esporte
criou o Projeto Esporte e Lazer da Cidade (PELC), desenvolvido pela Secretaria Nacional de
Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (SNELIS). Com o Programa Vida Saudável, leva
atividades de inclusão e promoção da saúde a idosos com idade a partir de 60 anos. Por meio
da SNELIS, programas importantes estão mudando a vida das pessoas, incentivando cada vez
mais vitórias no esporte e na vida.

LISTA DE OBRAS

Arena de Rúgbi e de Pentatlo Moderno.
Investimento de R$ 39 milhões na construção. Parceria com Prefeitura Municipal do
Rio de Janeiro (RJ). Instalação temporária.
Arena Deodoro. Investimento de R$ 103,2
milhões na construção. Parceria com Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (RJ).
Modalidades: basquete, esgrima do pentatlo moderno e esgrima paralímpica.
Arena do Futuro. Investimento de R$ 121,1
milhões na construção. Parceria com Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (RJ).
Modalidade: handebol e goalball.
Arenas Cariocas 1, 2 e 3. Investimento federal de R$ 58,5 milhões para aquisição, instalação, operação e manutenção do sistema
de ar condicionado. Parceria com Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (RJ). Modalidades: basquete, basquete em cadeira
de rodas, rúgbi em cadeira de rodas, judô,
luta olímpica, bocha, taekwondo, esgrima
e judô paralímpico.
Centro Aquático de Pentatlo Moderno
(legado do Pan 2007). Investimento de R$
4,4 milhões em adequações para Rio 2016.
Parceria com Prefeitura Municipal do Rio
de Janeiro (RJ).
Centro de Canoagem Slalom. Investimento
de R$ 3 milhões na estruturação. Parceria
com a Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR).
Centro de Capacitação Física do Exército
(CCFEx). Investimento de R$ 20,4 milhões
em reformas de instalações esportivas.
Parceria com Ministério da Defesa. Modalidades: várias.
Centro de Desenvolvimento do Handebol.
Investimento de R$ 14,5 milhões na construção. Parceria com Prefeitura Municipal
de São Bernardo do Campo (SP)
Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan). Investimento de R$
20 milhões em reformas e construções de
instalações esportivas. Parceria com Ministério da Defesa. Modalidades: várias.
Centro de Excelência em Saltos Ornamentais. Investimento de R$ 1,9 milhão na estruturação. Parceria com Universidade de
Brasília.
Centro de Formação Olímpica do Nordeste. Investimento de R$ 230 milhões
na construção. Parceria com Governo do
Estado do Ceará. Modalidades: atletismo,
natação, badminton, nado sincronizado,
basquete, pentatlo, boxe, rúgbi, ciclismo,
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tênis, handebol, taekwondo, esgrima, tênis de mesa, futebol, tiro com arco, ginástica, triatlo, levantamento de peso, vôlei,
hóquei sobre a grama, vôlei de praia, judô,
polo aquático, luta e saltos ornamentais.
Centro de Hóquei sobre a Grama (legado
do Pan 2007). Investimento de R$ 34,5 milhões em adequações para Rio 2016. Parceria com Prefeitura Municipal do Rio de
Janeiro (RJ).
Centro de Treinamento de Freestyle. Investimento de R$ 9,3 milhões na estruturação. Parceria com a Prefeitura de São
Roque (SP).
Centro de Treinamento do Ciclismo. Investimento de R$ 1 milhão na construção. Parceria com a Prefeitura Municipal de Londrina (PR).
Centro de Treinamento Paralímpico. Investimento de R$ 282,1 milhões na construção.
Parceria com Governo do Estado de São
Paulo. Modalidades: atletismo, basquete
em cadeira de rodas, bocha, natação, esgrima em cadeira de rodas, futebol de 5, futebol de 7, goalball, halterofilismo, judô, rúgbi, tênis, tênis em cadeira de rodas, triatlo
e vôlei sentado.
Centro Esportivo Santos Dumont. Investimento de R$ 16 milhões em reformas.
Parceria com o Governo do Estado de Pernambuco.
Centro Nacional de Hipismo. Investimento
de R$ 8,5 milhões na estruturação. Parceria com a Prefeitura Municipal de Barretos
(SP).
Centro Nacional de Hipismo (legado do
Pan 2007). Investimento de R$ 157,1 milhões em adequações para Rio 2016. Parceria com Prefeitura Municipal do Rio de
Janeiro (RJ).
Centro Nacional de Tiro Esportivo (legado do Pan 2007). Investimento de R$ 38,3
milhões em adequações para Rio 2016. Parceria com Prefeitura Municipal do Rio de
Janeiro (RJ).
Centro Nacional de Treinamento de Atletismo. Investimento de R$ 18,7 milhões na
construção. Parceria com Governo do Estado do Paraná e Prefeitura Municipal de
Cascavel (PR).
Centro Nacional de Treinamento de Atletismo Professor Oswaldo Terra. Investimento de R$ 32,5 milhões na construção.
Parceria com Prefeitura Municipal de São

Bernardo do Campo (SP).
Centro Olímpico de BMX. Investimento
de R$ 12,8 milhões na construção. Parceria
com Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
(RJ).
Centro Olímpico de Esportes Aquáticos.
Investimento de R$ 217,1 milhões na construção. Parceria com Prefeitura Municipal
do Rio de Janeiro (RJ). Modalidades: natação e polo aquático.
Centro Olímpico de Tênis. Investimento
de R$ 191,1 milhões na construção. Parceria
com Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
(RJ).
Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa de São Paulo. Investimento de R$ 10
milhões em reformas. Parceria com Prefeitura Municipal de São Paulo (SP)
Centro Pan-Amerciano de Judô. Investimento de R$ 43,2 milhões na construção.
Parceria com Governo do Estado da Bahia
e Confederação Brasileira de Judô.
Centros de Iniciação ao Esporte (CIEs). Investimento de R$ 915 milhões na construção de 255 CIEs em 241 municípios de todas
as regiões do país.
Clube da Aeronáutica (Caer). Investimento
de R$ 19,7 milhões em reformas e construções de instalações esportivas. Parceria
com Ministério da Defesa. Modalidades:
várias.
Complexo Esportivo de Badminton. Invesimento de R$ 4,1 milhões. Parceria com
Universidade Federal do Piauí.
Conjunto Desportivo Baby Barioni. Investimento de R$ 13,5 milhões em reformas.
Parceria com Governo do Estado de São
Paulo.
Escola Naval. Investimento de R$ 4,9 milhões em reformas e construções de instalações esportivas. Parceria com Ministério
da Defesa. Modalidades: várias.
Estádio de Canoagem Slalom. Investimento de R$ 118 milhões na construção. Parceria com Prefeitura Municipal do Rio de
Janeiro (RJ).
Estádio Jornalista Felipe Drummond (Mineirinho). Investimento de R$ 9 milhões
em reformas. Parceria com Governo do Estado de Minas Gerais.
Fundação Vila Olímpica Dalino Duarte de Mattos Areosa (Vila Olímpica de Manaus). Investimento de R$ 6,6 milhões em reformas. Parceria com Governo do Estado do Amazonas.

Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
(Geraldão). Investimento de R$ 45 milhões
em reformas. Parceria com Prefeitura Municipal do Recife (PE).
Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem (LBCD). Investimento de R$ 188
milhões em construção e equipagem. Parceria com Ministério da Educação e Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Pista BMX. Investimento de R$ 1 milhão na
construção. Parceria com Prefeitura de Teresina (PI).
Pista BMX. Investimento de R$ 491,2 mil na
construção. Parceria com Prefeitura Municipal de Londrina (PR).
Pista BMX. Investimento de R$ 900 mil na
construção. Parceria com Prefeitura Municipal de Curitiba (PR).
Pista BMX. Investimento de R$ 900 mil na
construção. Parceria com Prefeitura de
Araraquara (SP).
Pista BMX. Investimento de R$ 900 mil na
construção. Parceria com Prefeitura de Niterói (RJ).
Pista BMX. Investimento de R$ 900 mil na
construção. Parceria com Prefeitura de Palmas (TO).
Universidade da Força Aérea (Unifa). Investimento de R$ 58,1 milhões em reformas e construções de instalações esportivas. Parceria com Ministério da Defesa.
Modalidades: várias.
Velódromo. Investimento de R$ 1,3 milhão
na construção. Parceria com Prefeitura Municipal de Indaiatuba (SP).
Velódromo Olímpico. Investimento de R$
112,9 milhões na construção. Parceria com
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (RJ).
PISTAS OFICIAIS DE ATLETISMO
Boa Vista (RR). Investimento de R$ 11,9 milhões. Parceria com Prefeitura.
Campinas (SP). Investimento de R$ 2,3 milhões. Parceria com Prefeitura.
Campo Grande (MS). Investimento de R$
3,8 milhões. Parceria com a Prefeitura.
Centro de Capacitação Física do Exército
(Rio de Janeiro). Investimento do Ministério da Defesa.
Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes - Cefan (Rio de Janeiro). Investimento do Ministério da Defesa.
Centro de Formação Olímpica do Nordes-

te (Fortaleza/CE). Investimentos na pista
incluídos no total da construção do Centro
de Treinamento.
Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo. Investimento de R$ 1,6
milhão.
Centro Esportivo Santos Dumont (Recife). Investimento de R$ 5 milhões. Parceria
com Governo do Estado de Pernambuco
Centro Estadual de Treinamento Esportivo
(Porto Alegre). Investimento de R$ 1,5 milhão. Parceria com Governo do Estado do
Rio Grande do Sul.
Centro Interescolar de Educação Física
(CIEF). Investimento de R$ 15,8 milhões.
Parceria com Governo do Distrito Federal.
Centro Nacional de Treinamento de Atletismo Professor Oswaldo Terra (São Bernardo do Campo/SP). Investimentos na
pista incluídos no total da construção do
Centro de Treinamento.
Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa de São Paulo (SP). Investimento de R$
6,7 milhões. Parceria com Prefeitura.
Centro Paraolímpico Brasileiro (São Paulo/
SP). Investimentos na pista incluídos no
total da construção do Centro de Treinamento.
Complexo Esportivo de Deodoro (Rio de
Janeiro/RJ). Investimento de R$ 8,9 milhões. Obra da Vale via Lei de Incentivo ao
Esporte.
Estádio Zerão (Macapá). Investimento de
R$ 5,9 milhões para construção do complexo poliesportivo. Parceria com Governo do
Estado do Amapá.
Jaraguá do Sul (SC). Investimento de R$ 4,1
milhões. Parceria com a Prefeitura
Parque Poliesportivo do Campus Central
da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (Natal). Investimento de R$ 9,5 milhões.
São Caetano do Sul (SP). Investimento de
R$ 7 milhões. Parceria com Prefeitura.
São José do Rio Preto (SP). Investimento
de R$ 7,2 milhões. Parceria com Prefeitura
Universidade da Força Aérea - UniFA (Rio
de Janeiro). Investimento do Ministério da
Defesa.
Universidade de Brasília. Investimento de
R$ 13,7 milhões.
Universidade Estadual da Paraíba (Campina Grande). Investimento de R$ 6,1 milhões
Universidade Estadual de Londrina (PR).

Investimento de R$ 7,8 milhões.
Universidade Estadual do Piauí (Teresina).
Investimento de R$ 8,5 milhões.
Universidade Estadual Paulista (Presidente Prudente/SP). Investimento de R$ 12,5
milhões.
Universidade Estadual Paulista (Rio Claro/
SP). Investimento de R$ 9,4 milhões.
Universidade Federal da Paraíba (João
Pessoa). Investimento de R$ 6 milhões .
Universidade Federal de Alagoas (Maceió).Investimento de R$ 9,1 milhões.
Universidade Federal de Goiás (Goiânia).
Investimento de R$ 8,6 milhões.
Universidade Federal de Juiz de Fora. Investimento de R$ 3,2 milhões.
Universidade Federal de Lavras (MG). Investimento de R$ 9,6 milhões.
Universidade Federal de Minas Gerais
(Belo Horizonte). Investimento de R$ 5,9
milhões. Parceria com Governo do Estado
de Minas Gerais.
Universidade Federal de Pernambuco (Recife). Investimento de R$ 6,7 milhões.
Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis). Investimento de R$ 7,2 milhões.
Universidade Federal de Sergipe (Aracaju). Investimento de R$ 3,8 milhões.
Universidade Federal de Tocantins (Palmas).Investimento de R$ 7,8 milhões.
Universidade Federal do Acre (Rio Branco). Investimento de R$ 12,2 milhões.
Universidade Federal do Ceará (Fortaleza).
Investimento de R$ 5,6 milhões.
Universidade Federal do Espírito Santo
(Vitória). Investimento de R$ 5,7 milhões.
Universidade Federal do Maranhão (São
Luís). Investimento de R$ 6 milhões.
Universidade Federal do Mato Grosso
(Cuiabá). Investimento de R$ 6,9 milhões.
Universidade Federal do Paraná (Curitiba).
Investimento de R$ 7,3 milhões.
Universidade Federal do Piauí (Teresina).
Investimento de R$ 8,9 milhões.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(Porto Alegre). Investimento de R$ 7,5 milhões.
Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Diamantina (MG). Investimento de R$ 5,1 milhões.
Vila Olímpica de Maringá (PR). Investimento de R$ 14,5 milhões. Parceria com
Prefeitura.
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Hortência Marcari, medalhista Olímpica

Supere seus limites jogando limpo. Pratique esporte ético e saudável.
Acesse abcd.gov.br e saiba mais.

É o Governo Federal trabalhando para o Brasil avançar.

