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Em reunião realizada nesta sexta-feira (05), no gabinete do prefeito Isaac 

Carvalho, o presidente da Federação Baiana de Desportos Aquáticos 

(FBDA), Sérgio Silva, reconheceu o apoio do município à realização da V 

Etapa do Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas, que acontece 

neste sábado (06) e consagra Juazeiro como única cidade do interior a 

sediar uma etapa da competição nacional. De acordo com Sérgio, essa 

escolha se deu exatamente pela confiança do estado nas potencialidades 

do município. 

Além da referência à parceria do governo municipal e de outros órgãos 

como Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil, SAMU e Polícia Militar, o 

presidente da FBDA também falou sobre a preparação para a prova de 

amanhã e já propôs a data do evento para o próximo ano, previsto para o 

dia 19 de julho. “Nós conseguimos retornar o baiano para Juazeiro em 

2010 e comprei o desafio de trazer a etapa nacional. Fizemos o lobby 

necessário e nenhum dos 27 presidentes das federações se opôs à escolha 

do município. Sem dúvida a decisão foi acertada, pois nunca tivemos tanto 

apoio como estamos tendo este ano. Neste sábado nós iremos mostrar 

para o país como se faz uma maratona aquática, utilizando a cidade como 

espelho”, afirmou Sérgio. 

A estrutura da prova já está toda montada e de hoje até amanhã 186 

atletas de 11 estados, mais treinadores e equipe técnica estarão na 

cidade, para além da competição também conhecer as belezas naturais 

que cercam o Velho Chico. Segundo o árbitro Henrique Borges, que já 

esteve à frente de competições internacionais e faz parte do grupo da 

Federação Nacional de Natação Amadora (FINA), o mapa do trajeto foi 

disponibilizado na internet no início da semana e os atletas deverão ficar 

atentos aos pontos de sinalização e às singularidades do rio São Francisco, 

como a forte correnteza. “Sem dúvida é uma prova que exige do atleta 

técnica, concentração e bastante esforço físico. Mas, como temos uma 



excelente estrutura montada com o total apoio dos parceiros, temos a 

certeza de que será uma grande etapa”, ponderou. 

O técnico da seleção brasileira da modalidade, Rogério Arapiraca, que 

atualmente também treina a atleta juazeirense Suelly Aline, ratificou que 

o suporte oferecido pelo município garante a tranquilidade da V Etapa do 

Brasileiro de Maratonas Aquáticas. “Juazeiro já é referência na 

modalidade desde o resgate da etapa do campeonato baiano e nós que 

estamos acostumados a realizar provas nos mais diversos locais podemos 

afirmar que nunca encontramos um apoio como o que estamos tendo 

aqui”, ressaltou. Rogério, que treinou Lourival Quirino e conheceu Suelly 

por indicação do nadador, revelou que está torcendo para que a 

juazeirense seja destaque na premiação de atletas locais, mas que 

também suba ao pódio de classificação geral – que premiará do 1º ao 5º 

colocado. 

Torcida para o sucesso do evento e para o bom desempenho dos 

juazeirenses e dos demais atletas não faltaram nesta manhã: o secretário 

de Educação e Esportes, Clériston Andrade, por exemplo, disse na ocasião 

que almeja o fomento do esporte como parceiro da educação e da 

cidadania; o chefe de gabinete da Secretaria de Relações Institucionais da 

Bahia, Pedro Alcântara, destacou o interesse de Juazeiro em assegurar 

anualmente a realização da etapa do brasileiro, se comprometendo, 

inclusive, a interceder junto ao governo do estado; e o prefeito anunciou a 

parceria ainda maior com a nadadora Suelly Aline que deverá se tornar 

garota propaganda do Serviço de Abastecimento de Água do município. 

“É uma honra para Juazeiro sediar um evento desse porte e nós é que 

temos que agradecer a confiança. Estamos investindo no esporte com a 

construção de quadras cobertas, convênios com projetos como o Mais 

Educação e Zico 10, apoio ao esporte educacional e amador, como 

também buscamos incentivar os esportistas profissionais, a exemplo desse 

convite que está sendo feito hoje a Suelly Aline que servirá como 

patrocínio”, pontuou o prefeito Isaac Carvalho. Presente ao encontro, a 

nadadora agradeceu a iniciativa e falou das expectativas para o evento de 

amanhã, que contará com outros atletas de ponta como a campeã 



mundial Ana Marcela Cunha. “Estou ansiosa, mas também muito 

preparada, então espero obter um bom resultado”. 

A V Etapa de Maratonas Aquáticas acontece neste sábado, com largada às 

15h da Ilha do Maroto e chegada na Orla da cidade. O congresso técnico 

que antecede o evento acontecerá às 9h, no auditório da Secretaria de 

Educação e Esportes e os organizadores esperam à tarde a participação de 

um grande público e a cobertura da imprensa, que contará com a 

presença de uma equipe do SBT São Paulo, entre outros meios de 

comunicação locais. 


