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Copa Esportiva do Conquista Criança encerra mais uma
edição
Date : 13-11-2012

Nesta terça-feira, 13, aconteceu o encerramento da 9ª Copa Esportiva do Programa Conquista
Criança, ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O evento, iniciado no dia 22
de outubro, contou com a participação dos educandos do programa e de outras instituições que
disputaram diversas modalidades esportivas. Crianças e adolescentes de Vitória da Conquista
e dos municípios de Anagé, Itambé, Barra do Choça, Poções, Planalto, Tremedal e Belo
Campo integraram a copa. Durante o encerramento, foram premiados o primeiro e segundo
colocado, em cada modalidade.

Para o prefeito em exercício, Ricardo Marques, o incentivo ao esporte é de grande importância
para as crianças e os adolescentes do município. “O esporte é fundamental para as pessoas
de todas as idades. E a Copa Esportiva em especial, vai além da ideia da competição apenas,
porque possibilita principalmente a integração entre os participantes”, destacou Ricardo
Marques.
O secretário de Desenvolvimento Social, Miguel Felício, reforçou a relevância da Copa
Esportiva. “O evento já tem grande peso regional. É muito bom ver o envolvimento e a
evolução de todas essas crianças e adolescentes durante a competição”, afirmou o secretário.
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Maratona esportiva - Composta por uma maratona de competições, cujo objetivo é ampliar a
promoção da socialização de estudantes, a Copa Esportiva do Programa Conquista Criança
envolveu diversas modalidades esportivas como futsal, futebol de campo, capoeira e voleibol.

Neste ano, o evento contou com a participação de 1.800 educandos de mais de 55 instituições
públicas e privadas. “Para nós é uma honra participar deste projeto que tem obtido sucesso em
sua proposta, tanto que está em sua nona edição, reforçando a preocupação da Administração
Municipal em prol das garantias dos direitos da criança e do adolescente”, declarou a gerente
do Programa Conquista Criança, Eslange Souza.
“Participar da Copa é bom demais, a gente se sente até mais motivado para estudar quando
tem esses momentos de lazer”, avaliou a integrante de um dos times de futsal feminino, Aline
Silva. Confira aqui a lista completa dos premiados.
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