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Governador recebe baianos medalhistas do Pan 2019
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O governador Rui Costa recebeu, no início da tarde desta quarta-feira (14), a ciclista Paola Reis e o
velejador Rafael Martins, atletas baianos apoiados pelo Governo do Estado que conquistaram
medalhas nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019. O encontro aconteceu durante o Papo Correria,
programa transmitido ao vivo pelas redes sociais do governador.
Os medalhistas são apoiados pelo FazAtleta - de incentivo fiscal - e Bolsa Esporte - de apoio direto
à prática esportiva -, programas executados pela Superintendência dos Desportos do Estado da
Bahia (Sudesb), órgão vinculado à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado
(Setre). “No Peru, a Bahia foi destaque no Pan, com a conquista de dez medalhas em diferentes
modalidades, inclusive boxe e canoagem. Além do apoio ofertado pelos programas do governo
estadual, vamos intensificar a busca por parcerias com a iniciativa privada, afinal, precisamos
ampliar o apoio aos atletas que representam tão bem o nosso estado”, assegurou Rui.
Juntamente com o titular da Setre, Davidson Magalhães, o diretor-geral da Sudesb, Vicente Neto,
acompanhou os jovens durante o encontro com o governador. “Além do FazAtleta e do Bolsa
Esporte, o governo possui uma série de programas que formam uma política estadual ativa de
esporte e lazer. São ações que geram resultados e incluem socialmente”, destacou Vicente.
Medalhistas
A medalha de prata nos jogos, na modalidade Bicicross (BMX), foi um presente antecipado de
aniversário para a baiana Paola Reis. A atleta, que completa 20 anos nesta quinta-feira (14), fez sua
primeira participação em um Pan-Americano, sendo acompanhada de perto pelo treinador, o
ex-atleta da categoria Leonardo Gonçalves. “Por ser baiana e nordestina, conquistar essa medalha
é uma grande honra, inclusive pelo fato de o BMX não ter tanta visibilidade no Brasil. Desde os 11
anos, quando eu comecei a andar de bike, eu conto com apoio do Governo do Estado, e isso teve
peso na minha carreira”, revelou.
Junto com a esposa Juliana Duque, o velejador Rafael Martins garantiu a medalha de bronze na
categoria Vela Snipe, nos Jogos de Lima. “É importante agradecer o apoio do governo baiano,
através do Bolsa Esporte, que ajuda muito a gente nos campeonatos e na nossa trajetória como um
todo. A participação no Pan era nosso primeiro grande objetivo e nós saímos de Lima com a
medalha de bronze. Agora, iremos iniciar o treinamento em outra categoria na vela, pois a Snipe não
é olímpica, para podermos lutar por uma participação nos próximos Jogos Olímpicos”, adiantou.
Além de Rafael, Juliana e Paola, outros atletas baianos abocanharam medalhas na competição,
que terminou no último domingo (11), na capital peruana.
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Confira a lista completa de medalhistas do estado:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ana Marcela (Maratonas aquáticas) - Ouro
Isaquias Queiroz - Ouro (Canoagem)
Beatriz Ferreira - Ouro (Boxe)
Breno Correia - Prata (Natação)
Paola Reis - Prata (BMX)
Herbert Carvalho - Prata (Boxe)
Keno Marley - Prata (Boxe)
Rafael Martins e Juliana Duque - Bronze (Vela Snipe)
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