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Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Desporto e Lazer em busca de mecanismos para 
retirar as crianças da ociosidade está trazendo para o Municipio a Confederação Brasileira de Tiro 

com Arco  

  

ARTIGOS 
 PUBLICADOS  

   
Confira a entrevista com a 
Prefeita Lêda Borges acerca 
das inaugurações e festa pela 
passagem dos 16 anos de 
emancipação de Valparaiso; 
Prefeita Leda entrevista Show 
Daniel.mp3 
  
Confira a entrevista  com o 
cantor Daniel durante o show 
realizado no dia 17 de junho;  
Daniel.mp3 
  
  

MAIS NOTÍCIAS  
  
  

Artigos 
Publicados Fevereiro 



 

 

  

 
  

Nesta quinta feira (18), a prefeita Lêda Borges, acompanhada de seu Secretário de Esportes 
Cabo Duarte, recebeu em seu gabinete o Vice Presidente Vasconcellos Terra Neto, a Gerente 
executiva Pierina D`Amico, e o diretor técnico Paraolímpico Reginaldo Salles Miranda da 

e Março  2011 
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Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBtArco), para tratar de ajustes no projeto que 
permitirá beneficiar mais de 23 mil alunos da rede publica com esta modalidade desportiva. 
  

A prefeitura municipal de Valparaiso de Goiás por meio de sua secretaria de Esportes, Desporto 
e Lazer, está marcando mais um ponto em benefício do cidadão, trazendo para o município 
através de parcerias de cooperação técnica com o Ministério dos Esportes, a Confederação 
Brasileira de Tiro com Arco (CBTArco ). 
  

Esta parceria vai permitir que alunos da rede pública tenham acesso a modalidade e façam parte 
da seleção de talentos  que pode reconhecer entre os participantes,  atletas que possam nos 
representar nas olimpíadas em 2016.  
  

A modalidade começou no Brasil no início da década de 70 como o grande passo para o 
reconhecimento do tiro com arco brasileiro em âmbito internacional, nesta época ligada à CBF – 
Confederação Brasileira de Futebol – que possuía um departamento que atendia a alguns 
esportes, incluindo o Tiro com Arco. 
  

Nesta época o Brasil promoveu, entre outros, o Primeiro Torneio Internacional, com a 
participação de Argentina, Uruguai e Brasil. O campeão individual foi o brasileiro Renato Joaquim 
Emílio. 
Posteriormente, os esportes que compunham o departamento da CBF tiveram condições de criar 
sua própria confederação, a CBDT, Confederação Brasileira de Esporte Terrestre. 
  

Sob a coordenação da CBDT e filiada à FITA, nossos atletas tiveram a oportunidade de disputar 
vários torneios, como Jogos Pan-Americanos, mundiais e Olimpíadas (4 edições - 1980 – 
Moscou, URSS, 1984 – Los Angeles, USA, 1988 – Seul, Korea, 1992 – Barcelona, Espanha). 
  

O crescimento de federações estaduais e número de atletas possibilitou a criação da CBtArco- 
Confederação Brasileira de Tiro com Arco, em 1991, criando assim condições para o 
desenvolvimento do esporte de maneira mais específica e efetiva. 
  

Segundo o Vice Presidente da CBtArco a proposta com o município é a formação de professores 



de Educação Fisica nesta modalidade para buscar talentos entre os mais de 23 mil  alunos  da 
Rede pública de ensino, em contrapartida a Confederação solicitará junto ao Ministério dos 
Esportes, apoio logístico na aquisição de equipamentos e recursos para instruir alunos e 
professores. A Prefeitura assumirá os meios que permitirá o desenvolvimento das atividades 
como espaço físico e o envolvimento das secretarias envolvidas. 
  

Para Leda Borges, este  é mais um grande passo que o município está dando por meio desta 
parceria, era exatamente o que faltava para permitir o ingresso dos alunos em modalidades 
desportivas e mecanismos para retirá-los da ociosidade. 
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