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ESPORTES
O esporte é reconhecido como promotor da saúde, da educação e do
desenvolvimento humano. Podendo ser aplicado formalmente, como
transmissão de conhecimentos sistematizados e regras pré-definidas, ou ainda,
informalmente, como bem cultural e prazer de quem o pratica, tendo por
justiça, passado a ser considerado, nesse início de século, como cultura
universal.
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O esporte se apresenta na sociedade contemporânea como um fenômeno
sóciocultural de grande importância. Faz-se presente em inúmeras esferas do
todo social, principalmente no lazer. Por ser um universo criado e
constantemente transformado pelo Homem no decorrer da história, carrega
valores morais e se manifesta de acordo com o ambiente e os sujeitos que
com ele se relacionam.

No Piauí, a Fundespi (Federação de Esportes do Piauí) é o órgão responsável
pela administração do esporte, seja do futebol, paixão nacional e mais popular
no Estado, seja das demais modalidades. Esta administração vai desde a parte
de infraestrutura, passa pelas parcerias públicas e privadas, até a realização de
eventos.
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PIAUÍ E ESPORTE
São várias as modalidades esportivas
praticadas em todo o Piauí, desde os esportes
profissionais, até as mais variadas práticas,
sem o teor de competição.
Sobre os destaques no Piauí, temos duas
conclusões: o futebol, e o judô sendo com o
maior destaque a Sarah Meneses,
E num segundo visão tem destaque o
atletismo, a natação, o badminton, handebol.
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JUDÔ

Nasceu em 1990, em Teresina-PI, entrou para a história dos esportes como a
primeira mulher a receber uma medalha de ouro no judô brasileiro, durante a
competição dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012.
Sarah Gabrielle Cabral de Menezes (1990) nasceu em Teresina, no Piauí, no dia
26 de março de 1990. Teve uma trajetória vitoriosa no judô. Com apenas 18
anos, participou das olimpíadas de Pequim, em 2008, mas foi derrotada logo
na primeira luta. Em 2009, já tinha conquistado o bicampeonato mundial de
judô.
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A medalha mais importante de Sarah Menezes foi o de ouro nas Olimpíadas de
Londres em 2012.
Ela foi a primeira mulher a conquistar uma medalha de ouro na história do
judô brasileiro. Desde de 1992,
o judô Brasileiro não tinha um medalha de ouro.
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