Release regional Uberaba

JEMG/2019: Etapa regional em Uberaba começa dia 24 de junho, com 214
jogos.
Vai começar a etapa regional da maior competição escolar do país. De 24
a 29 de junho acontece a etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais –
JEMG/2019, na cidade de Uberaba. Cerca de 2000 estudantes-atletas participam
das modalidades de basquetebol, futsal, handebol, voleibol e xadrez. Serão 214
jogos em cinco dias de competição, envolvendo 112 escolas de 46 municípios.
Os campeões das modalidades coletivas e os quatro primeiros colocados
na modalidade de xadrez, em cada módulo e naipe, irão disputar a etapa
estadual em Uberlândia, no período de 29 de julho a 3 de agosto.
Os municípios participantes são: Abadia dos Dourados, Araguari,
Arinos, Bonfinópolis de Minas, Brasilândia de Minas, Buritis, Cachoeira
Dourada, Campina Verde, Campo Florido, Campos Altos, Canápolis, Carmo do
Paranaíba, Conceição das Alagoas, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza,
Formoso, Frutal, Guimarânia, Gurinhatã, Ibiá, Itapagipe, Ituiutaba, Iturama,
Lagoa Formosa, Matutina, Monte Carmelo, Nova Ponte, Paracatu, Patos de
Minas, Perdizes, Planura, Prata, Presidente Olegário, Riachinho, Rio Paranaíba,
Romaria, Sacramento, Santa Juliana, Santa Vitória, São Gotardo, Serra do
Salitre, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia, Unaí e Vazante.
A abertura oficial será no dia 25 de junho, terça-feira, às 20 horas, na
Quadra da Fundação Municipal de Esportes e Lazer (antigo Cemea Abadia).
Av. Orlando Rodrigues da Cunha, 1853, bairro Abadia.
A etapa regional acontece em 6 municípios do Estado, com as
competições de basquetebol, futsal, handebol, voleibol e xadrez. Nela, disputam
as escolas inscritas das seis cidades-sede, além das equipes vencedoras da etapa
microrregional, nas modalidades coletivas (basquetebol, futsal, handebol e
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voleibol), e os quatro primeiros estudantes-atletas colocados, em cada módulo e
naipe, na modalidade de xadrez.

Recorde batido
O JEMG é uma ação realizada pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social (SEDESE), por meio da Subsecretaria de Esportes, e
pela Secretaria de Estado de Educação (SEE). A execução é de responsabilidade
da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (FEEMG). Em mais um
recorde, o JEMG/2019 recebeu inscrições de 839 dos 853 municípios mineiros, o
que representa mais de 98% de adesão das cidades à competição.
Os Jogos Escolares de Minas Gerais − JEMG/2019 indica os
representantes do Estado para os Jogos Escolares da Juventude e para as
Paralimpíadas Escolares, etapas nacionais.
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