Publicação de edital pela SEESP é destaque
na imprensa
Serão destinados, via Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, R$ 3 milhões para construção de pistas de
skate em Minas Gerais. 15 de Junho de 2018 , 15:10
Atualizado em 15 de Junho de 2018 , 15:12
A publicação do edital 01/2018 da Lei
Estadual de Incentivo ao Esporte pela
Secretaria de Estado de Esportes
(SEESP) foi destaque na imprensa
mineira nesta sexta-feira (15).

O anúncio oficial da publicação aconteceu em entrevista coletiva realizada ontem (14) no Centro de
Referência da Juventude, em Belo Horizonte. Participaram do momento o secretário de Estado de
Esportes interino Ricardo Sapi, além do o diretor financeiro da Confederação Brasileira de Skate
(CBTK) Jorge Kuge, o presidente da Federação Mineira de Skate (FMS) Gustavo Carneiro; Francislei
Henrique e Marciele Delduque, presidentes nacional e estadual da Central Única das Favelas (Cufa),
respectivamente; o atleta Mateus Cavinato, além de representantes do CRJ, praticantes de skate e
executores de projetos esportivos.
O Jornal Hoje em Dia, em seu site, ressaltou a possibilidade de o aumento no número de pistas em
todo o estado refletir na formação de atletas olímpicos de skate.
O Portal O Tempo, por sua vez, destacou o depoimento do gestor do Centro de Referência da
Juventude de Belo Horizonte, Felipe Saboia. Ele disse que as novas pistas só têm a ajudar quem
opta pelo esporte. "A juventude que vai utilizar esses espaços e fora do risco. O nosso pensamento é
sempre esse: eliminar a ociosidade do jovem para que ele fique longe da violência. O skate é um
esporte importante e que pode retirar a juventude do foco de problemas", afirmou.
O assunto também repercutiu nas rádios Itatiaia e Inconfidência e veículos do interior.
Confira:
[Agência Minas] Edital inédito viabilizará construção de pistas de skate públicas em Minas Gerais:

http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/edital-inedito-viabilizara-construcao-de-pistas-de-skate-pu
blicas-em-minas-gerais
[Leopoldinense] Edital inédito viabilizará construção de pistas de skate públicas em Minas Gerais:
https://leopoldinense.com.br/noticia/14163/edital-inedito-viabilizara-construcao-de-pistas-de-skate-pu
blicas-em-minas-gerais
[G37] Edital inédito viabilizará construção de pistas de skate públicas em Minas Gerais:
https://www.g37.com.br/c/esportes/edital-inedito-viabilizara-construcao-de-pistas-de-skate-publicas-e
m-minas-gerais
[Hoje em Dia] Governo de Minas incentiva a criação de pistas de skate visando novos atletas nas
Olimpíadas de 2020:
http://hojeemdia.com.br/horizontes/governo-de-minas-incentiva-a-cria%C3%A7%C3%A3o-de-pistas-de
-skate-visando-novos-atletas-nas-olimp%C3%ADadas-de-2020-1.629918
[Hoje em Dia] Incentivo para construção de pista de skate:
http://clipping.ideiafixa.com.br/site/clippingDiario.php?clienteId=117&noticiaId=1095207&access=3d
e56bb5006b62e4760e558d9c2beb18
[Super Notícia] Skate ganha verba de R$ 3 milhões:
http://clipping.ideiafixa.com.br/site/clippingDiario.php?clienteId=117&noticiaId=1095234&access=f1d
1c33f67d68e76c87113a82374c9a1
[O Tempo] Governo vai investir R$ 3 milhões em pistas de skate:
https://www.otempo.com.br/cidades/governo-vai-investir-r-3-milh%C3%B5es-em-pistas-de-skate-1.18
56293
[Tribo Skate] Minas investirá 3 milhões em pistas de skate:
http://triboskate.ativo.com/minas-gerais-investira-3-mi-em-pistas-de-skate/
[Rádio Inconfidência] SEESP-MG investe R$3 milhões na construção de pistas de skate no estado:
http://cativaimagem.com.br/PainelCliente/Visualizar/Radio/b91fadb7-dc48-414f-abea-05202e05c5c5
[Rádio Itatiaia] Governo de Minas Gerais investe cerca de R$3 milhões na construção de pistas de
skate:
http://cativaimagem.com.br/PainelCliente/Visualizar/Radio/c18adddc-4914-4179-902b-a4e964fa3de0
[Super FM] SEESP-MG anuncia novo edital para construção de pistas de skate públicas:
http://cativaimagem.com.br/PainelCliente/Visualizar/Radio/5aed728a-053b-4f72-808d-761bf087fd3b
Enviar para impressão

