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COB LEVA MEDALHISTAS PAN-AMERICANOS A HOMENAGEM EM BRASÍLIA
Atletas do Time Brasil foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto

Após a campanha histórica nos
Jogos Pan-americanos Lima 2019,
o Comitê Olímpico do Brasil levou a
Brasília, na sexta-feira, dia 16, um
grupo de cerca de 60 atletas para
representar o Time Brasil na
cerimônia
oferecida
pelo
Presidente da República, Jair
Bolsonaro. A homenagem foi
realizada no Salão Nobre do
Palácio do Planalto, e o COB foi
representado por seu Diretor
Geral, Rogério Sampaio, e por sua
Diretora
de
Comunicação
e
Marketing, Manoela Penna.
"Batemos
os
recordes
de
medalhas (171) e ouros (55),
alcançando o 2º lugar no quadro
de medalhas após 56 anos. Foi o
melhor resultado do Brasil em uma
edição realizada fora do país, com
41 modalidades subindo ao pódio.
Um dos motivos da evolução foi a
transformação na governança do
COB. Além disso, três pilares da
gestão
do
Presidente
Paulo
Wanderley
possibilitaram
um
maior investimento nos atletas:
transparência,
austeridade
e
meritocracia", discursou Rogério.

Presenteado pelos atletas Keno
Marley (boxe) e Rosângela Santos
(atletismo)
com
os
uniformes
utilizados pela delegação brasileira
em Lima, Bolsonaro agradeceu ao
COB e aos atletas: “O momento de
uma medalha é inesquecível, é para
sempre. O povo brasileiro está
orgulhoso desses momentos que
vocês nos proporcionaram em
Lima", ressaltou Bolsonaro.
Ao
todo,
18
modalidades
apresentaram
evolução
nos
resultados em relação aos Jogos
Pan-americanos
Toronto 2015,
sendo que 12 fizeram as melhores
campanhas em todas as edições dos
Jogos. Uma delas foi a canoagem
slalom, liderada por Ana Sátila.
"Em nome de todos os atletas,
gostaria de agradecer à torcida
brasileira. O Pan de Lima 2019 já
começou fazendo história: foi a
maior participação feminina na
delegação
brasileira.
Queria
agradecer também ao COB, por toda
a ajuda e suporte, e ao Governo
Federal, através dos programas
Bolsa Atleta e Bolsa Pódio", disse a

duas vezes medalhista de ouro em Lima,
nas provas do C1 e do slalom extremo.
Outras presenças ilustres no evento,
além
de
representantes
de
22
Confederações Brasileiras Olímpicas,
foram as do Vice-presidente da
República, Hamilton Mourão; do Ministro
Chefe do Gabinete de Segurança
Institucional (GSI), Augusto Heleno; do
campeão olímpico e atual Secretário
Nacional
de
Esporte
de
Alto
Rendimento, Emanuel Rêgo; Luisa
Parente,
ex-ginasta
olímpica
e
Secretária Nacional da Autoridade
Brasileira de Controle de Dopagem
(ABCD); do Secretário Especial do
Esporte, General Décio Brasil, e do
Ministro da Cidadania, Osmar Terra, que
se comprometeu a seguir apoiando o
esporte nacional.
"Nós estamos muito orgulhosos, o
Brasil
está
orgulhoso.
Foi
um
desempenho extraordinário, com uma
equipe menor que das últimas vezes. E
o Presidente Bolsonaro já determinou
que sejam reforçados os programas de
apoio ao esporte, não só a parceria
com o Comitê Olímpico do Brasil, mas
também no esporte de base".

COLABORADORES PODERÃO EXPERIMENTAR UM MÊS DE TREINO NA BODY TECH PAGANDO APENAS A TAXA DE ATIVAÇÃO
A partir de agora você está convidado a experimentar
30 dias da Academia Body Tech Città América por uma
taxa de ativação de R$ 100,00. Durante um mês a partir
da ativação da promoção os colaboradores poderão
usufruir de toda a infraestrutura da Body Tech, aulas e
programas de treinos coletivos. Para participar, basta se
dirigir à recepção da academia e apresentar um
documento de identificação com foto (RG, CNH, etc), a
identidade funcional (crachá), e o convite, que poderá ser
impresso através do anexo deste COB Comunica Semanal.
O convite é válido até 31 de dezembro deste ano, para
clientes novos ou clientes inativos há mais de 90 dias.
Aproveite a oportunidade!

ROGÉRIO SAMPAIO PARTICIPA DO FÓRUM NACIONAL DOS SECRETÁRIOS DE ESPORTE - 2019
Diretor
geral
do
Comitê
Olímpico do Brasil e campeão
olímpico de judô em Barcelona
1992, Rogério Sampaio é um dos
convidados do Fórum Nacional dos
Secretários e Gestores Estaduais
de Esporte e Lazer – 2019 para
apresentar
os
avanços
das
entidades esportivas em gestão,
ética
e
transparência
e
a
importância das secretarias de
Esporte no desenvolvimento do
esporte nacional. A apresentação
acontece na próxima quarta, dia
22 de agosto, no Palácio dos
Bandeirantes, em São Paulo.

Participarão do evento, que
começa no dia 21, secretários
estaduais, gestores de entidades
esportivas e outros profissionais
ligados ao esporte. Além de
Rogério
Sampaio,
estão
confirmadas as presenças do
secretário especial do Esporte do
Ministério da Cidadania, Décio dos
Santos Brasil, do secretário de
Esportes do Estado de São Paulo,
Aildo Rodrigues Ferreira, além do
comentarista da ESPN Brasil e
ex-atleta
de
futebol,
César
Sampaio e do piloto e comentarista
da Sportv, Felipe Giaffone.

CALENDÁRIO
DATA

EVENTO

LOCAL

15 a 22/08

Evento Teste Tóquio 2020 (vela)

Enoshima (JAP)

21 a 25/08

Campeonato Mundial (canoagem velocidade)

Szeged (HUN)

23/08

Amistoso Internacional Brasil x China (basquete)

Guangzhou (CHN)

25/08

Amistoso Internacional Brasil x China (basquete)

Wuhan (CHN)

25/08 a 1/09

Campeonato Mundial de Judô

Tóquio (JAP)
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