
 

 
 
 

    
 

Release Jogos Escolares da Juventude 

Delegação mineira segue para a etapa nacional dos Jogos Escolares da 

Juventude 2019 

Começa no dia 15 e vai até o dia 30 de novembro, em Blumenau, Santa 

Catarina, a etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude, com estudantes-

atletas de 12 a 17 anos de escolas públicas e particulares do Brasil. A competição 

vai reunir cerca de seis mil jovens em um clima de interação, respeito e 

amizade.  

Os Jogos Escolares da Juventude são realizados pelo Comitê Olímpico do Brasil 

(COB) e conta com o apoio do Ministério do Esporte e do Grupo Globo. Os 

campeões dos Jogos Escolares de Minas Gerais - JEMG/2019 representam o 

estado na competição nacional.  

Minas Gerais terá 267 estudantes-atletas nas modalidades de atletismo, 

badminton, basquetebol, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, 

natação, tênis de mesa, vôlei de praia, voleibol e xadrez. 

Delegação de Minas rumo a Blumenau 

Na segunda-feira (15/11), 94 estudantes-atletas embarcam rumo a Blumenau 

para disputar as modalidades de basquetebol, judô e handebol. Essas 

modalidades serão disputadas até 20/11. 

Já no dia 21/11, 118 jovens viajam para disputar o atletismo, badminton, futsal 

e voleibol. A segunda fase do JEJ vai até 25/11. 

No dia 26/11, é a vez de 55 competidores de ciclismo, ginástica rítmica, natação, 

tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez pegarem o voo com destino a Santa 

Catarina. A última etapa da competição termina no dia 30/11. 

Os estudantes-atletas que irão representar Minas Gerais são dos municípios de 

Barbacena, Belo Horizonte, Betim, Caraí, Caxambu, Crisólita, Frutal, Ibituruna, 

Ipatinga, Itajubá, Itamonte, Ituiutaba, Japaraíba, José Raydan, Juiz de Fora, 

Lagoa da Prata, Lavras, Nova Lima, Oratórios, Ouro Preto, Poço Fundo, Poços 

de Caldas, Ponte Nova, Pouso Alegre, Ribeirão das Neves, Santa Vitória, Santos 

Dumont, São Sebastião do Paraíso, Uberaba, Uberlândia, Unaí, Varginha e 

Varzelândia. 

 

Mais informações: (31) 2512-7336 ou (31) 99546-2287.  

Jornalista Philippe Hipólito - imprensa@feemg.com.br 


