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 Há muitos anos, o esporte vem sendo um fator importantíssimo para os jovens de 
todo o Brasil, por ser uma forma de incluir e conceder oportunidades a todos, independente 
mente de cor, raça, renda ou necessidades especiais.
 Salve-se que o esporte é um forte aliado para tirar crianças e jovens das ruas, afastá-
-las das drogas, do álcool, e oferecer a elas um novo universo, onde incentivadas a estudar e 
preparadas para a vida.
 Observa-se que essas atividades esportivas abrem portas a todos. Permitem que cida-
dãos com deficiências também possam participar, além de cultivar neles a esperança de que 
podem ser vencedores, tendo como exemplo, os grandes atletas brasileiros, que mesmo com 
necessidades especiais, alcançaram o sucesso.
 A maioria dos esportistas, que hoje são campeões, eram pobres, moravam em comu-
nidades de baixa renda, alguns foram tirados das ruas. E se tornaram vencedores, apesar das 
dificuldades encontradas.
 Porém, para que cada vez mais cidadãos sejam inclusos, é preciso que sejam criadas 
mais unidades esportivas, com o mesmo intuito, incluir a todos socialmente. Em todo o Bra-
sil e também em Goianésia, esses programas estão sendo aprimorados para beneficiar cada 
vez mais a população.
 O esporte tem o poder de transformar a vida das pessoas, tirar jovens das ruas, mos-
trar para os portadores de necessidades especiais que eles podem ir além de suas limitações. 
Transformá-los em vencedores e ensinar que, mesmo que as dificuldades sejam muitas, não 
se pode desistir.
 Dr. Otávio, com seu espírito empreendedor e sua sede de vitória, sonhava que as 
crianças e os jovens goianesienses pudessem ser vencedores. E isso, pode sim, ser alcançado, 
com o aprimoramento e criação de mais unidades esportivas.
 Portanto, o esporte é um valiosíssimo incentivo, um forte meio de inclusão social, 
e um poderoso alicerce para a construção de sonhos e formação de verdadeiros campeões. 
Dr. Otávio não está mais aqui entre nós, mas, onde quer que ele esteja, ficaria orgulhoso se 
Goianésia, por meio do esporte, alcançasse o mais alto nível de inclusão.

Esporte, formando vencedores
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