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Sábado, 31 de Março de 2018

FUTURO PROGRAMA ATLETA CIDADÃO, DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ, ATENDE ALUNOS DE 7 A 17 ANOS EM VÁRIAS MODALIDADES ESPORTIVAS

Sonho de brilhar no esporte vira
realidade para jovens de S. José
Programa Atleta Cidadão, da Prefeitura de São José, revela
talentos para o país e garante medalhas em até 23 modalidades;
cidade ainda oferece outras opção interessantes para os amantes
de todos os esportes. Não dá para perder!
O figurino e o penteado
lembram Neymar, craque
da Seleção Brasileira. Inspirado no atacante, o garoto
Ariel Eugênio, de 9 anos,
participou em março da
Caravana Seletiva do programa Atleta Cidadão, no
Centro Comunitário do Alto
da Ponte, zona norte de São
José dos Campos.
O sonho de Ariel é o mesmo de outros meninos e
meninas que se inscreveram
nas seletivas de futebol,
futsal, handebol, ciclismo,
vôlei, basquete, karatê e
atletismo que ocorrem nos
quatro cantos da cidade.
“Fiquei um pouco nervoso,
mas deu tudo certo. Quem
sabe, no futuro, eu vire atleta como o Neymar”, afirmou o garoto.
Chegar à Seleção Brasileira, por meio do programa,
é realidade para atletas de
diversas modalidades.

OPORTUNIDADE.
Caravana do Atleta
Cidadão alimenta
sonho de crianças e
adolescentes de São José;
ainda é possível praticar
esportes nos parques ou
prestigiar o basquete

comecei competindo na cidade, depois em nível nacional e,
agora, internacional”, afirma.
“Sozinha não chegaria a lugar
nenhum. Uma boa estrutura
te faz ir mais longe. Os profissionais daqui dão total apoio”,
completa a atleta, que sonha
conquistar a Olimpíada da Juventude ainda neste ano e, no
futuro, os Jogos Olímpicos.
O programa da Prefeitura de
São José dos Campos atende alunos de 7 a 17 anos. Os
participantes recebem apoios
estrutural e desportivo para
representar o município em
competições Brasil a fora.

SUCESSO.

Aos 16 anos, Sandy Macedo vive a emoção de
representar o país no taekwondo e a alegria de ser
campeã sul-americana na
modalidade.
Chegar ao topo do pódio
significa levar também São
José às alturas. Sandy integra o Atleta Cidadão, responsável pela formação de
atletas das categorias de
base da cidade.
A lutadora, que mora na
zona leste, começou no esporte aos seis anos. Após
dois anos, desembarcou no
programa. Neste período
todo, acumula um total de
120 medalhas.
“No começo, foi mais
curiosidade de criança. Aí

ESPORTES.

Cláudio Vieira / PMSJC

Outras ações espalhadas pela
cidade têm garantido mais
saúde a moradores de todas as
idades. O Conexão Juventude,
as aulas de zumba nos bairros,
as atividades oferecidas em
áreas verdes, como o Parque
Alberto Simões, são exemplos.
Para quem gosta de assistir boas partidas, os times de
basquete e futsal voltaram a
figurar entre as grandes potências do Brasil.

