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Associação Realizar movimenta
esporte da Baixada Santista

Prefeitura de Paraty realiza
Festival de Atletismo com
mais de 500 participantes

Prefeitura de Caraguatatuba
segue iluminando e estruturando

dez campos de Futebol

Pela terceira vez consecutiva,
JORI é sucesso em São Sebastião

A Associação Realizar vem realizando importantes ações esportivas e sociais envolvendo centenas de jovens
da Baixada Santista levando melhores perspectivas de vida e qualidade de vida para a juventude da região.

Foto Divulgação

O prefeito de São Sebastião Felipe Augusto e a representante da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado de
São Paulo, Glícia Maria Bellemo na entrega da premiação final dos Jogos Regionais dos Idosos.

Ilhabela vai receber segunda
etapa do Litoral Norte Circuit

Run no dia 9 de Junho
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Diogo Silva leva para
São Sebastião projeto ligando
Esporte, Educação e Cultura
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Prefeito Aguilar Júnior segue em ritmo acelerado
atendendo as demandas do setor esportivo
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Premiação em competições
deve ser idêntica para
mulheres e homens em Santos

Santos - Homens e
mulheres têm direito à mesma
premiação (financeira ou sim-
bólica) em competições es-
portivas realizadas em Santos.
A lei 3.531/19, que garante a
igualdade, foi sancionada pelo
prefeito Paulo Alexandre
Barbosa no início de abril,
após aprovação pela Câmara
da proposta do vereador Rui
de Rosis.

A atleta Angelina Rafael,
campeã da edição de 2018 do
Campeonato Santista de
Pedestrianismo e que já defen-
deu a Cidade em diversas
provas no Brasil e no exterior,
comemora o tratamento igual.
“Muitas vezes, a premiação
era diferenciada, não somente
na região, mas também fora.
Era triste treinar tanto, vencer
a mesma prova, ganhar a
mesma medalha, mas levar
uma premiação menor por ser
mulher. Acho importante essa
lei no Município, deveria ser
nacional”. O descumprimento
da lei acarreta multa aos
organizadores do evento ou

competição no valor de 10 ve-
zes a diferença da premiação
de homens e mulheres.

Os valores arrecadados
pelo descumprimento serão

aplicados pela Secretaria de
Esportes de Santos em ações
de estímulo a práticas espor-
tivas femininas, preferencial-
mente.

Presidente da Câmara Municipal de Santos, vereador
Rui de Rosis, autor da leri que beneficia as atletas
que venham a competir na cidade.

Carapicuíba recebe o Workshop
de Empreendedorismo Esportivo
Evento acontece no dia 1 de junho, e tem como objetivo, expandir
os empreendedores do setor através de diversas palestras.

Carapicuíba – Acontece
neste próximo dia 1 de junho,
em Carapicuíba, o 1º. Work-
shop de Empreendedorismo
Esportivo. Entre diversos
objetivos, a iniciativa visa
expandir os empreendedores
do setor através de palestras
com temas diversificados.
Será um dia de conhecimento.

No horário das 8 às 17
horas, os participantes irão
conhecer experiências de
profissionais capacitados
escolhidos com carinho pelos
organizadores. Entre os pales-
trantes tem atleta internacional,
mulher empreendedora, profis-
sional especialista em vídeo e
imagem, organizador de corri-
da de rua, fisioterapeuta e pro-
fissional especialista em re-
construção muscular. Tudo
isso num evento gratuito. As
inscrições estão abertas
através deste endereço
eletrônico:  doity.com.br/1-
w o r k s h o p - d e -
empreendedorismo-esportivo .

O evento terá como local
de encontro o Auditório do
Plaza Shopping Carapicuíba -
piso G8. Todas as dúvidas
poderão ser dirimidas através
do telefone (11) 95210-2701,
com Everaldo. A organização
e realização é da Associação
Atlética Correr é Saúde, Cross
Life, Academia Aquários,
Smart Fit, com apoio do Plaza
Shopping Carapicuíba e
vereador Guto.

PROGRAMAÇÃO – 8
horas - Credenciamento e

Coffe Break. 9 horas - Pales-
trante: José Reginaldo - Te-
ma: Realizando Sonhos –
Empreendedorismo; 10h00 -
Palestrante: Everton Alvim -
Tema: Marketing Digital: seus
riscos e benefícios para o em-
preendedor; 11h00 - Palestran-
te: Neide Santos - Tema: O po-
der da mulher no empreende-
dorismo esportivo; 12h00 às
13h00 – Intervalo para almoço;

13h15 - Palestrante: Jerry
Edson da Costa - Tema: Atleta
Master no Brasil; 14h15 -
Palestrante: Dr. Felipe Oliveira
(Fisionoesporte_ - Tema: Prin-
cipais lesões na corrida; 15h15
- Palestrante: Ricardo Leon
Xavier - Tema: Principais
músculos que constituem o
sistema locomotor e sua
localização e a importância da
reconstrução muscular.

Paraty. Seguimos em
frente circulando em
mais um município

O Jornal do Esporte
avança em sua missão de
bem informar sobre o mundo
esportivo, sobretudo as boas
ações e realizações na Re-
gião Metropolitana das Baixa-
da Santista, Litoral Norte de
São Paulo e agora na região
sul do litoral do Rio de Janeiro,
mais precisamente no muni-
cípio de Paraty.

A proximidade de Paraty
com a nossa atual base, em
Caraguatatuba, nos impul-
sionou a fazer circular as edi-
ções impressas nessa belís-
sima cidade que tem no es-
porte uma de suas mais in-
tensas atividades. Não são

somente eventos de alcance
turísticos que são realizados
em Paraty, percebemos tam-
bém uma grande movimenta-
ção de eventos para o público
local. Já é um enorme prazer
estar circulando em Paraty,
além das fronteiras do Estado
de São Paulo. Esse intercâm-
bio de novidades entre os dois
estados, com certeza levará
para cada um dos 14 municí-
pios nos quais o JE circula,
novas ideias, novas experiên-
cias e novas perspectivas de
ações em prol do Esporte.

Entramos no nosso vigé-
simo ano de atividade e em
brevíssimo espaço de tempo

teremos uma avançada e
ampla plataforma de comuni-
cação unindo o impresso e
toda a diversidade do mundo
digital. Estamos trabalhando
com afinco para concretizar
esse trabalho.

Seguimos atraindo no-
vos parceiros como a Associ-
ação Realizar que passa a ter
no JE um de seus canais ofi-
ciais de comunicação. Obri-
gado pela confiança, e vamos
em frente!
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Caraguatatuba realiza a 2ª
etapa do Circuito Caraguá
de Corrida de Rua, dia 16

Caraguatatuba – Nos
dias 27 e 28 deste mês, a
Prefeitura de Caraguatatuba,
por meio da Secretaria de Es-
portes e Recreação, abre mil
inscrições presenciais para a
2ª Etapa do Circuito Caraguá
de Corrida de Rua, que será
realizada no dia 16 de junho, a
partir das 8 horas, na Praia do
Camaroeiro.

As inscrições presenciais
deverão ser feitas na Secreta-
ria de Esportes, das 9 às 12
horas e 14 às 17 horas. Na

Internet, serão disponibilizadas
500 inscrições, que poderão
ser feitas no dia 29, a partir das
10 horas, no site
www.amocorrer.com.br.

A entrega do kit será no
local da corrida, dia 16, das 6
às 7 horas. Para retirada do kit
prova, o atleta deverá portar
documento original, bem como
o comprovante de inscrição.
Atletas menores de 18 anos
poderão retirar o kit mediante
autorização de maior respon-
sável. Esta autorização poderá
ser preenchida e assinada no
momento da retirada do Kit.
Após a entrega dos kits,
programação do evento prevê

ainda a largada da corrida de
1.000 metros às 7:15 horas e
dos 200 metros, às 7:30 horas.
Às 8:00 horas está prevista a
largada das corridas de 5 e 10
km. As distâncias percorridas
por cada categoria poderão
sofrer pequenas alterações e
ajustes em função do bairro
onde cada etapa será realiza-
da, a fim de oferecer as melho-
res condições de participação.

Neste circuito, podem
participar atletas de ambos os
sexos, devidamente inscritos.
Após a etapa de junho, o
Circuito prevê a realização de
mais duas etapas: dia 1 de
setembro e dia 5 de outubro.

Nos dias 27 e 28 deste mês, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da
Secretaria de Esportes e Recreação, abre mil inscrições presenciais para a
2ª Etapa do Circuito Caraguá de Corrida de Rua.

Etapa de abertura do
Circuito Caraguá teve mais
de mil participantes

Caraguatatuba - A Praça
da Cultura, em Caraguatatu-
ba, recebeu mais mil corredo-
res, participantes da 1ª Etapa
do Circuito Caraguá de Cor-
rida de Rua, realizada no dia
14 de abril. Atletas de toda re-
gião estiveram presentes ao
evento, promovido pela Pre-
feitura de Caraguatatuba, por
meio da Secretaria de Espor-
tes e Recreação.

O primeiro atleta a atingir
a linha de chegada foi Júlio
Cesar Batista dos Santos,
participante dos 5 km. “Sou
muito grato a Prefeitura de
Caraguatatuba, pois têm
proporcionado corridas em
nível de excelência a atletas de

CorCorCorCorCorrida de Rrida de Rrida de Rrida de Rrida de Ruauauauaua
(Da Redação

e da Comunicação/PMC)

toda região, É tudo muito bem
organizado e aqui somos
valorizados como atletas”,
destacou o atleta. Na modali-
dade 10 km, o campeão foi
Paulo Henrique Soares, de
Ilhabela. “Sou do bolsa atleta
de Ilhabela e gostei demais da
prova. Quero parabenizar a
toda equipe da organização. O
percurso foi ótimo, excelente,
plano. Estou muito contente e
satisfeito com o resultado, pois
completei os 10km no tempo
de 33min34seg. Foi muito
bom”, relatou.

A prova feminina dos 5 km
foi vencida pela atleta de Cara-
guatatuba, Juliana da Silva
Oliveira que representa a Se-
cretaria Municipal de Esporte
e Recreação, com o tempo de
20 minutos e 55 segundos. Já
na prova feminina dos 10 km,
a vencedora foi a atleta de

Ilhabela, Geisla dos Santos
Moraes que fez o tempo de
40min45segundos.

Na modalidade ACD, os
atletas Josiane Nowacki –
cadeira de corrida 5km; Cris-
tiane de Siqueira – Handbike
5km e Adalberto Romano Jr
– Handbike 10km, alcança-
ram primeiro lugar, cada um
na sua categoria. Para Josia-
ne Nowacki de Caraguatatu-
ba foi um dia de superação
“Hoje, mesmo com chuva, eu
fiz meu melhor tempo nos 5
km, então, eu estou super
feliz. Agradeço a toda equipe
da Secretaria de Esportes,
que sempre nos dá todo
apoio e suporte nas corridas
e a toda torcida também, que
por onde passamos, gritam e
nos incentivam demais”,
comemorou a atleta Josiane
Nowacki.

Juliana Oliveira, no lugar mais alto do pódio nos 5 km

Foto: Divulgação
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Paraty realiza o 4o. Festival de
Atletismo Estudantil na Zona
Rural com 500 crianças

Paraty (RJ) - A Secretaria
de Esporte e Lazer da
Prefeitura de Paraty, realizou no
campo da Barra Grande, o 4°
Festival de Atletismo Estudantil.
Estavam presentes cerca de
500 crianças de 4 a 17 anos
das escolas da Ilha do Araújo,
Praia Grande, Graúna, Barra
Grande, São Roque, Taquari,
São Gonçalo e Tarituba. Todas

receberam medalha de parti-
cipação. “Esse evento é muito
importante para as crianças.
Não apenas pela prática do
esporte, mas também pela
promoção do espírito de equi-
pe, confraternização e inter-
câmbio entre as escolas dos
bairros da Zona Rural”, afirma
o Secretário de Esporte e
Lazer, Tunico Gama.

A Secretaria de Esporte e
Lazer teve o apoio da Secreta-
ria de Educação, Secretaria de
Segurança e Ordem Pública,

por meio da Guarda Municipal,
Secretaria de Saúde e da
Polícia Militar.

FESTIVAL DE ATLETIS-
MO - E para o próximo dia 24
de junho está lançado o desa-
fio: Qual o estudante mais rápi-
do de Paraty?. Será realizado
no Campão, com concentra-
ção a partir das 8 horas, o
Festival Estudantil de Atle-
tismo de Paraty. As inscrições
podem ser feitas na coorde-
nação de cada escola ou no
local do evento.

Atletismo de Pinda classifica
18 atletas para a final dos
Jogos da Juventude

Pindamonhangaba – Foi
realizado neste último dia 23,
no Centro Esportivo João do
Pulo, a competição de Atle-
tismo dos Jogos Abertos da
Juventude, Fase Regional,

onde foram classificados
somente os campeões de
cada prova para a Final Es-
tadual que acontecerá entre os
dias 18 e 20 de Junho, em
Marília. Pinda foi representada
por 22 atletas, classificando
para a Final Estadual 18 atle-
tas, a maior delegação do Vale
do Paraíba e Litoral Norte.

Participaram da fase regional
os municípios de Lorena, Apa-
recida, Taubaté, São José dos
Campos, Jacareí, Campos do
Jordão, Tremembé, Caragua-
tatuba, São Sebastião, Uba-
tuba e Ilhabela. O aproveita-
mento, portanto, foi excelente
dos atletas de Pindamo-
nhangaba.

(Da Comunicação/PMU)

Sucesso absoluto no JEPAR,
Jogos Estudantis de Paraty
A Prefeitura de Paraty realizou o 11º JEPAR e JEPARZINHO com
sucesso tendo a participação de mais de 4 mil jovens.

Paraty (RJ) – Com a
realização da Prefeitura de
Paraty, através do envolvi-
mento de diversos setores
como Secretarias de Esporte
e Educação, mais de 20 esco-
las públicas e privadas partici-
param desde entre os dias 13
e 22, da 11º edição dos Jogos
Estudantis de Paraty, o JEPAR
e também do JEPARZINHO.

Cerca de 4 mil jovens e
adolescentes participam dos
Jogos em modalidades como
Futebol, Futsal, Xadrez, Tênis,
Vela, Caiaque, Vôlei, Jiu Jitsu,
Atletismo e Basquete, entre
outras. Em cada modalidade
esportiva foi feita a pre-miação
pertinente, assim como a pre-
miação geral dos Jogos. Cada
evento contou com uma ótima
infraestrutura para os parti-
cipantes tornando a realização
ainda mais grandiosa.

O Secretário Municipal de
Esporte e Lazer, Antônio Car-
los Gama, o Tunico Gama, fez
um agradecimento geral à
todos os envolvidos na realiza-
ção: “Venho agradecer a cada
escola que abrilhantou os
Jogos Estudantis, parabenizar
a Clariana e a equipe da APAE
por levarem os alunos para o
evento, todas secretarias
municipais envolvidas, Polícia
Militar, professores, diretores,
coordenadores e mestre Pau-
lo, Pedro Paulo, Edgar do Jiu-
jitsu, projeto de Tênis, Instituto
Náutico INP, a equipe da se-
cretaria, Muriel, Marco Ferrari,
Dudu, enfim nossas crianças
e jovens, agradecer ao prefeito

Casé e ao vice, Luciano Vidal
pela confiança. Esse é nosso

esporte em ação”, concluiu
Tunico Gama.
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Diversificação de ações projeta importância da Associação
Realizar na Baixada Santista

Baixada Santista  -  Para
que se tenha uma dimensão
do tamanho e da importância
do trabalho desenvolvido pela
Associação realizar, basta per-
ceber as diversas ações que
vem desenvolvendo em prol do
esporte em suas dimensões.
As maiores ações envolvem
as modalidades de Basquete,
Handebol, Voleibol e Badmin-
ton, em Praia Grande e Santos.

BASQUETE  -  Estão em
atividade as equipes masculi-
nas Sub-17, Sub-18 e Sub-19,
enquanto no feminino as cate-
gorias são Sub-13, Sub-16,
Sub-18 e Sub-20. Uma impor-
tante disputa dessas equipes
são os Jogos da Juventude, or-
ganizado pelo Governo do Es-
tado. Desta competição parti-
cipam as equipes Sub-18 mas-
culina e feminina, representan-
do a cidade de Praia Grande.

Com o ótimo trabalho
desenvolvido, as duas equipes
depois de passarem pelas
fases Sub-Regional e Regio-
nal, classificaram-se para a
final estadual que ocorre de 13
a 22 de junho, no município de
Marília. A qualificação veio após

RealizarRealizarRealizarRealizarRealizar

(Da Redação)

Realizar mantém  importantes ações em prol do esporte e juventude

Baixada Santista - Uma
entidade tem feito diferença na
Região Metropolitana da
Baixada Santista quando o
assunto é incentivo ao esporte
e a inclusão de jovens no meio
esportivo, seja no aspecto
competitivo, seja no aspecto
social. Essa entidade é a
Associação Realizar com sede
em Praia Grande, mas que tem
atuação em outras cidades da
Baixada. Tendo como entre
seus principais objetivos

os times da Cidade venceram
duas etapas classificatórias.
Nos confrontos decisivos para
estas conquistas, a turma
feminina de Praia Grande que
tem como treinadora Alessan-
dra Hourneaux ganhou de
Mongaguá por 69 a 29. Já o
masculino que tem em Osval-
do Pinheiro como técnico, der-
rotou Mongaguá por 82 a 14.

O Basquete tem ainda a
equipe Sub-16 e Sub-20 femi-
nina sob orientação da mesma
profissional e a equipe Sub-13
Associação Realizar/Prefeitura
de Santos que tem neste ano
disputas no Campeonato Pau-
lista Circuito Sub-13, sob o co-
mando técnico da professora
Gilmara Guerrisi Cardoso.
Outra equipe é a Sub-19 (As-
sociação Realizar/Tênis Clube
de Santos/FUPES) que dispu-
ta o Campeonato Paulista e
tem como técnico o professor
Emerson Konda.

No Masculino, em ativida-
de também a equipe Sub-17
(Associação Realizar/Praia
Grande) que disputa a 2ª. Copa
da Liga de Basquete da Baixa-
da Santista sob orientação
técnica de Fábio Roberto que
tem na sua comissão técnica
como Assistente a professora
Mariana Marcondes. A equipe

Sub 19 (Associação Realizar /
Faculdade Praia Grande /
Prefeitura de Praia Grande)
tem como meta a disputa do
Campeonato Paulista de
Basquete sob orientação técni-
ca de Osvaldo Pinheiro. 

HANDEBOL - O Han-
debol da Associação Realizar
/ Praia Grande mantém a
equipe Sub-21 na disputa do
Campeonato Super Paulistão
sob orientação técnica de
Evandro Andrade. É uma dis-
puta de alto nível, haja vista os
adversários que tem pela fren-
te. No último dia 3, a equipe es-
treiou em casa na competição
enfrentando a forte e tradicional
equipe do Esporte Clube Pi-
nheiros, no Ginásio Falcão pela
terceira rodada da competição,
evento organizado pela Fede-
ração Paulista da modalidade
com chancela da Confedera-
ção Brasileira de Handebol.

VOLEI - A equipe Sub-19
Feminina (Associação Reali-
zar/FUPES / Tênis Clube de
Santos), está em outra dura
disputa, a do Campeonato
Paulista de Vôlei enfrentando
as equipes do Água Santa Dia-
dema, Esporte Clube Pinhei-
ros, Epson Barueri, Funvic
Taubaté, São Bernardo Vôlei,
São Cristovão Saúde São

promover ações sociais e
contribuir para a formação de
crianças e adolescentes bus-
cando sempre a transforma-
ção da sociedade com ações
sociais, esportivas e culturais.

A Associação Realizar é
qualificada pelo Ministério da
Justiça como OSCIP, o que lhe
dá a maior credibilidade pos-
sível em suas ações. A enti-
dade age prioritariamente em
territórios com baixos índices
de recursos, promovendo o
desenvolvimento humano. No
último dia 13 de março, a enti-
dade recebeu o certificado de
Utilidade Pública em Santos,

em mais uma conquista. Com
isso, passa a poder receber
verbas públicas, além de
outros benefícios.

A conquista foi possível
através de um Projeto de Lei
do vereador Rui de Rosis. Isso
mostra que toda seriedade do
trabalho da Associação Rea-
lizar está sendo reconhecida e
colhendo cada vez mais frutos.
“Sem dúvidas, é uma das prin-
cipais conquistas da Realizar
fora das quadras. O registro,
enquanto entidade de Utilidade
Pública evidencia a seriedade
do trabalho que vem sendo
desempenhado pela insti-

tuição através do
seu corpo diretor,
profissionais e
parceiros”, desta-
ca o presidente
da Associação,
Thiago Santos.
Em Santos, a As-
sociação Realizar
mantém duas
equipes femini-
nas, uma de Volei
Sub-19, em par-
ceria com o Tênis
Clube de Santos
e outra de Bas-
quete na catego-
ria Sub-13.

Caetano, São José e SESI
Bauru. O técnico da equipe,
Emerson Konda, está bastante
confiante no seu grupo que
tem inovado com o uso da
tecnologia na preparação da
equipe, uma ferramenta que
cada vez mais tem sido
utilizada no meio esportivo.

Os treinos são planejados
de acordo com as informações
que chegam à comissão técni-
ca. O objetivo é otimizar a per-
formance das atletas, monito-
rando a parte física, técnica,
carga interna e carga externa.
Sempre com base científica e
apoio da tecnologia. A equipe
conta hoje com um aplicativo
de monitoramento de cargas
chamado Load Control App,
sendo a primeira equipe de
voleibol do país a ter acesso a
uma ferramenta para esse
objetivo. “O aplicativo envia
notificações para o celular das
atletas ao acordar, antes e de-
pois do treino, para que a co-
missão técnica tenha em
mãos o controle das percep-
ções das atletas a respeito da
recuperação adequada, ou
não”, explica Rodrigo Gianoni,
preparador físico da equipe.

BADMINTON - Outra
modalidade trabalhada pela
Associação Realizar, esta em
parceria com o Tênis Clube de
Santos é o Badminton que tem

como objetivos do ano a
disputa do Campeonato Pau-
lista e Campeonato Regional
que reúne atletas da Baixada
Santista e da Grande São
Paulo. O técnico que ajuda a
desenvolver a modalidade é o
professor Romulo Martins
Rossi. Recentemente a entida-
de deu mais um passo na par-
ceria que mantém com a
Secretaria de Educação de
Santos visando o fomento do
esporte nas escolas da rede
municipal. Um núcleo do
projeto passa a ser desenvol-
vido na UME Cidade de Santos,
onde estiveram em visita o
presidente da entidade, Thiago
Santos, o Diretor de Esportes,
Wladimir Mattos, e Rafael Feijó
(SEDUC), para início das ativi-
dades que através da profes-

sora Luciana Azevedo focarão
no desenvolvimento da modali-
dade Badminton para crianças
do ensino fundamental.

A parceria, que basica-
mente consiste no incentivo da
Associação Realizar através
da capacitação técnica para
os professores e doação de
material esportivo, visa a gera-
ção de atletas que futuramente
venham a compor as equipes
de competição da Associação,
que disputam os Campeona-
tos Paulista além da diversifi-
cação das modalidades espor-
tivas apresentadas para as
crianças. Para Thiago Santos,
a ação é uma estratégia
inovadora e que a exemplo de
outras modalidades poderá já
gerar resultados positivos em
curto prazo.

Fotos: Divulgação

O Basquete da Associação Realizar está presente em diversas competições.

Acima, o Basquete Masculino Sub-19 e abaixo, o Vôlei Feminino Sub-19 da Realizar

Acima, o Basquete Feminino Sub-16 que disputa a Liga da Baixada Santista.

O professor Rômulo Rossi e o grande incentivo dado
ao Badminton através da Associação Realizar.

Professora Gilmara e sua experiência a serviço da renovação
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Piscina do CIASE Travessão
retoma as atividades

Caraguatatuba - A
Secretaria de Educação de
Caraguatatuba informa que o
Centro Integrado de Ações
Sócio-Educativas Governador
Adhemar Pereira de Barros –
CIASE Travessão retomou as
aulas de Natação. Uma das

atividades físicas mais requi-
sitadas pelo tanto de benefícios
à saúde, a natação é um dos
esportes mais completos e
recomendados. Não tem con-
traindicações e entre tantos
benefícios, estão: aprimora-
mento do sistema respiratório,
fortalecimento das articula-
ções, desenvolvimento dos
músculos, redução do risco a
diabetes, melhora na saúde do

coração, promove a circula-
ção, diminui o stress e
estimula a perda de peso.

As inscrições estão
abertas para os períodos
diurno e noturno. Informações
podem ser obtidas pelos
telefones (12) 3887-9431 /
3887-5007 ou diretamente no
local. O CIASE Travessão fica
na Rua Henrique Maximiliano
Coelho Neto, 100 – Travessão.

Prefeitura de Caraguatatuba
continua obras de iluminação
em campos de Futebol

Caraguatatuba - A
Prefeitura de Caraguatatuba,
por meio da Secretaria de
Obras Públicas, continua com
as obras de iluminação de 10
campos de Futebol na cidade.
Já foram concluídas as inter-
venções nos campos dos bair-
ros Travessão, Porto Novo,
Sertão dos Tourinhos, Jetuba
e Barranco Alto. A equipe da
empresa terceirizada já tra-
balha também, no campo do
Estrela do Morro, no bairro
Morro do Algodão. Ainda serão
executadas obras nos campos
dos bairros Tinga, Poiares e do
Centro Esportivo Municipal
Ubaldo Gonçalves (Cemug).

A expectativa é de que os
trabalhos sejam finalizados até
o dia 15 de junho. Ao todo, se-
rão instalados 60 postes, mais
de 400 hastes e quadros de
distribuição de energia em
todos os campos. O investi-
mento gira em torno de R$ 150
mil em cada unidade. O obje-
tivo da Prefeitura é que os
campos de futebol sejam uti-
lizados para treinos e jogos
noturnos das equipes da ci-
dade, além das competições
oficiais do calendário da Secre-
taria de Esportes e Recreação.

No último dia 8 foi entregue
oficialmente a reforma e ilu-
minação do Campo do Fortal-
eza, localizado no bairro do

Travessão com a presença do
prefeito Aguilar Junior. Durante
a cerimônia, o prefeito falou aos
presentes:

“Voltar aqui é uma grande
emoção. Principalmente hoje,
como prefeito, podendo trazer
melhorias para o lazer do bair-
ro onde cresci e joguei por mui-
to tempo”. O local recebeu me-
lhorias nos sistemas elétrico e
hidráulico, espaço de recrea-
ção com churrasqueiras, ban-
cos e ganhou ainda sala para

atendimento médico, cobertura
dos bancos de reserva e juízes,
pintura geral e de toda arqui-
bancada. A área também ga-
nhará playground infantil e tela
de proteção. Para a festa, fo-
ram marcadas diversas parti-
das no local. Entraram em
campo as crianças do projeto
do E.C Fortaleza “Educar atra-
vés do Esporte” e na sequên-
cia, foi realizado um amistoso
entre o Fortaleza e o time de
veteranos do Morro do Algodão.

Fotos: Cláudio Gomes/PMC
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Corrida de Canoa Caiçara Seu
Américo é sucesso em Ilhabela

Ilhabela - A tradicional
Corrida de Canoa Caiçara
Américo Rafael de Souza, o
Seu Américo, foi um verdadei-
ro sucesso, disputada entre as
praias do Engenho D’Água e
de Santa Tereza, realizada
neste último dia 26.

Uma realização da Prefei-
tura de Ilhabela, por meio da
Secretaria de Esporte e Lazer,
a competição é uma das mais
tradicionais da cidade, a Cor-
rida de Canoa Caiçara home-
nageia o pescador da Praia de
Santa Tereza, Américo Rafael
de Souza. Seu Américo, como
é conhecido, foi um grande

CanoagemCanoagemCanoagemCanoagemCanoagem
(Da Comunicação/PMC)

incentivador das tradições
locais, que lutou bravamente
para preservar suas raízes e,
em sua homenagem, a prova
recebeu seu nome.

Como de tradição, na
categoria Masculina, a prova
contou com canoas típica e
canoa de regata com 1, 2 e 3
remos, a denominada Prova de
Percurso. Já na categoria
Feminina, a disputa foi com a
canoa típica de dois remos no
estilo Prova de Balizamento. A
prefeita de Ilhabela, Maria das
Graças Ferreira, a Gracinha,
prestigiou o evento, juntamente
com os secretários José Ro-
berto de Jesus (Esporte e La-
zer), Luiz Antônio dos Santos
(Serviços Urbanos) e Adalberto
Henrique Lopes (Cultura).

RESULTADOS - Masculi-
no - Canoa Regata (1 remo) -
1º lugar – Jango; Canoa Típica
(2 remos) - 1º lugar – Caio
Eduardo e Adílson e 2º lugar –
  Benedito Camilo e Fernando
Barbosa; Canoa Regata (2
remos) - 1º lugar –  Benedito
Oliveira e Gustavo; Canoa Tí-
pica (3 remos) - 1º lugar – Pe-
dro Moraes, Eduardo Salinas
e Manoel, 2º lugar – Alexandre,
Anderson Santos e Diego
Rafael e 3º lugar – Marco
Antônio, Vinicius e João Carlos;
Canoa Regata (3 remos) - 1º
lugar – Altair, Bruno e João
Henrique; Categoria Feminino
- Canoa Típica (2 remos) - 1º
lugar – Marisa e Aline Rafael, 2º
lugar – Mariana e Taís Rafael e
3º lugar – Sabrina e Taís.
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Primeira-dama e presidente do Fundo Social de Soilidariedade, Michele Veneziani
e prefeito Felipe Augusto ladeando um dos homenageados do JORI 2019.

Fotos: Divulgação
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Pela terceira vez, primeira-
dama Michelli Veneziani,
trouxe os Jogos Regionais dos
Idosos para São Sebastião

São Sebastião - Esta foi
a terceira vez consecutiva que
o Fundo Social de São Sebas-
tião, em parceria com a Secre-
taria Municipal de Esporte e
outros setores, trouxe para o
município uma edição dos Jo-
gos Regionais do Idoso (JORI),
esta que foi a vigésima terceira
edição da história dos jogos, e
foi pela terceira vez coroada de
sucesso a iniciativa.

O evento que até então
era uma realização do Fundo
Social de Solidariedade do
Estado de São Paulo, voltou a
ser uma iniciativa da Secretaria
de Esportes do Estado de São
Paulo. Realizados entre 30 de
abril e 5 de maio, o evento

recebeu cerca de 3 mil atletas,
de 40 municípios, do Vale do
Paraíba, Serra da Mantiqueira,
Alto Tietê, Cone Leste Paulista
e Litoral Norte. Eles competi-
ram em 14 modalidades: Bo-
cha, Malha, Damas, Coreogra-
fia, Vôlei Adaptado, Atletismo,
Buraco, Truco, Dança de Sa-
lão, Dominó, Natação, Tênis,
Tênis de Mesa e Xadrez. São
Sebastião ficou agitada com
toda a programação proporcio-
nada pelo evento que além da
parte esportiva, realizou tam-
bém atividades culturais como
os bailes na Arena Esportiva da
Rua da Praia, entre outras
diversas atividades.

Para a primeira-dama e
presidente do Fundo Social de
Solidariedade, Michelli Vene-
ziani, é uma grande honra
receber mais uma vez o JORI
em São Sebastião. “Trabalha-

mos bastante para que a re-
cepção dos idosos em nossa
cidade fosse uma experiência
maravilhosa”, disse. São Se-
bastião obteve um ótimo quar-
to lugar na competição graças
ao empenho dos esportistas
que não mediram esforços
para defender a cidade.

O Fundo Social desen-
volve o programa Mais Vida,
que garante um dia inteiro de
exercícios físicos, para mais
200 idosos. “Nossos atletas
estão inseridos neste progra-
ma que tem como objetivo
promover a integração na
sociedade, por meio de ativida-
des físicas, fortalecendo o res-
peito das demais gerações,
sensibilizando a sociedade
para novas formas de partici-
pação da pessoa idosa, com
muita festa e alegria”, reforçou
a primeira-dama.

São José é bicampeã da 23º
edição dos Jogos Regionais do
Idoso, em São Sebastião

São Sebastião - A cidade
de São José dos Campos
garantiu no início deste mês, o
bicampeonato dos Jogos Re-
gionais do Idoso, em São Se-
bastião. Esta foi a 23ª. Edição
da competição organizada
pelo Governo do Estado de
São Paulo em uma iniciativa
da Secretaria de Esportes do
estado. O 9º título da história
da cidade foi conquistado com
nove medalhas de ouro, quatro
medalhas de prata e três me-

São José fez 159 pontos na classificação geral. Guarulhos, a segunda colocada,
alcançou 117 pontos. Taubaté, em terceiro, ficou com 99. A cidade anfitriã,
São Sebastião ficou com o quarto lugar da competição.
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dalhas de bronze. A conquista
foi por antecipação no sábado,
dia 4, véspera do encerramen-
to. São José fez 159 pontos na
classificação geral. Guarulhos,
a segunda colocada, alcançou
117 pontos. Taubaté, em tercei-
ro, ficou com 99. A cidade anfi-
triã, São Sebastião, ficou com
o quarto lugar da competição.

São José participou com
120 atletas em 14 modalida-
des. No total, 40 cidades da
Região Metropolitana do Vale
do Paraíba, Alto Tietê e parte
da Grande São Paulo estavam
inscritas no evento. Cerca de
3 mil atletas participaram da

competição. A competição é
uma iniciativa da Secretaria de
Esportes do Estado de São
Paulo e proporciona interação
social e diversas atividades
esportivas à melhor idade.

Segundo o secretário de
Esportes do Estado, Aildo Ro-
drigues, ter a competição no-
vamente aos cuidados da pas-
ta é muito gratificante. ‘’Foi uma
grata satisfação conseguir
trazer de volta para a Secreta-
ria de Esportes a realização do
JORI, um evento tão importan-
te para à terceira idade, um
público digno de mais respeito
e atenção’’, diz o secretário.

O prefeito de São Sebastião Felipe Augusto e a professora Glícia Maria Bellemo,
representando a SELJ na entrega da premiação no pódio principal dos Jogos.

Foto: Cláudio Vieira/PMSJC
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São Sebastião fica em 4º lugar
no ranking geral do JORI 2019

São Sebastião - O muni-
cípio de São Sebastião con-
quistou o 4º lugar na 23ª edição
do Jogos Regionais do Idoso
(JORI). O encerramento rea-
lizado no Ginásio de Esportes
do Tebar Praia Clube emocio-
nou e reuniu as delegações
participantes. Na classificação
geral a campeã do JORI 2019
foi São José dos Campos, se-
guida pelas cidades de Guaru-
lhos e Taubaté. São Sebastião
participou das 14 modalida-
des e garantiu 86 pontos para
a classificação final em 13

Ilhabela conquista treze
medalhas no JORI e garante
vagas para a fase estadual

Ilhabela - A delegação de
Ilhabela, do Projeto Melhor
Idade em Ação, da Secretaria
de Esporte e Lazer, fez uma
participação marcante na 23ª
edição dos Jogos Regionais do
Idoso), o JORI, realizado em
São Sebastião. Os atletas
representaram o arquipélago
nas seguintes modalidades:
Natação, Tênis, Malha, Atletis-
mo, Tênis de Mesa, Vôlei Adap-
tado, Dança de Salão, Coreo-
grafia, Buraco, Dominó, Truco,
Xadrez e Dama. Ao todo, a de-
legação conquistou 13 meda-

Caraguatatuba conquista oito
medalhas no JORI 2019

Caraguatatuba - Atletas
de Caraguatatuba, represen-
tantes da Secretaria de Es-
portes e Recreação, partici-
param do 23º Jogos Regionais
dos Idosos, em São Sebastião,
onde conquistaram oito meda-
lhas durante as competições.

Um dos destaques da
cidade surgiu no Atletismo,
onde na prova de 1.200 metros
a atleta Maria Ventura garantiu
para o município o 1º lugar na
categoria B. Na classificação
geral da modalidade, a cidade
conquistou o 5º lugar. Na
modalidade Dança de Salão,

JORI 2019JORI 2019JORI 2019JORI 2019JORI 2019

(Da Comunicação/PMSS)

delas. Em modalidades como
Malha e Xadrez feminino São
Sebastião conquistou medalha
de ouro. Com a classificação
geral, São Sebastião manteve
a performance desempenhada
na edição dos Jogos do ano
passado.

As competições foram
distribuídas em 11 arenas es-
portivas, e as delegações aco-
modadas em 28 locais, entre
escolas, hotéis, clubes, centro
comunitários e espaços cul-
turais. O prefeito Felipe Augus-
to ressaltou o sucesso do
evento, que teve São Sebas-
tião como sede dos Jogos pela
terceira vez consecutiva. ”Para
nós é motivo de honra e

orgulho receber pela terceira
vez, durante nosso Governo
Municipal, os atletas do JORI.
O legado que fica são os
exemplos de superação, saú-
de e a demonstração de ale-
gria e confraternização”, des-
tacou Felipe Augusto. 

Na edição deste ano, o
JORI teve como novidade a
realização de bailes todos os
dias de competição, além da
promoção de vivência náutica,
com aulas gratuitas de Vela,
barco e Canoa Havaiana. Cer-
ca de 3 mil atletas de 40 muni-
cípios participam do JORI.
Confira os boletins e tenha
mais informações o site
www.jorisaosebastiao2019.com.

JORI 2019JORI 2019JORI 2019JORI 2019JORI 2019
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na categoria B, o casal Neusa
Maria Ros e José Olesio Ros,
levou para a casa medalha de
ouro. A cidade de Caraguata-
tuba obteve o 1º lugar com o
total de nove pontos.

A tenista Maria José Soa-
res, conquistou o 3º lugar na
categoria B. Já o tenista Ro-
berto Cruscuolo, na categoria
A individual, levou para a casa
a medalha de prata e garantiu
o 2º lugar na classificação
geral. Disputando em dupla, os
irmãos José Aparecido Brience
e José Benedito Brience,
conquistaram medalha de
prata e o 2º lugar na classifi-
cação geral da modalidade.
Outros atletas que trouxeram
orgulho para a torcida

caraguatatubense foram
Setsuko Ezawa, na categoria
D feminina, conquistando as
medalhas de ouro, bronze e
também o 5º lugar na classifi-
cação geral da modalidade
Natação e o nadador Incas
Pinto também garantiu uma
medalha de bronze para a
cidade, na categoria B.

A etapa final do JORI do
Estado de São Paulo deste ano
está repleta de boas expecta-
tivas com os atletas de Cara-
guá das modalidades de
Natação, Tênis, Atletismo,
Dança de Salão e Truco que
estão classificados para a
grande final que irá acontecer
em novembro, na cidade de
Jundiaí.

Atletas de Ilhabela fizeram bonito na competição realizada em São Sebastião.

JORI 2019JORI 2019JORI 2019JORI 2019JORI 2019

(Da Comunicação/PMSS)

lhas. O grande destaque foi a
Natação, com quatro meda-
lhas de ouro, duas de prata e
outras quatro de bronze. O
Tênis feminino categoria A
levou a medalha de prata e o
Tênis e Vôlei masculinos
conquistaram mais duas
medalhas de bronze.

Com os resultados, a
equipe ilhéu ficou em 12º lugar
no ranking geral e os atletas
que conquistaram as meda-
lhas de ouro e prata garantiram
classificação para os Jogos
Abertos do Idoso. A cidade foi
representada por 70 atletas e
uma comissão técnica que
incluiu professores, profissio-
nais da saúde e parte da equi-

pe da Secretaria de Esporte.
O Projeto Melhor Idade em
Ação atende hoje cerca de 500
alunos. Uma das esportistas é
a moradora da Barra velha,
Zilma Araújo, que afirma que o
projeto é tudo para ela. “O
Projeto Melhor Idade em Ação
é tudo para mim. Nesse tempo
que faço parte do grupo, ganhei
o Miss Ilhabela e medalhas,
mas acima de tudo, ganhei saú-
de e amigos. O Projeto Melhor
Idade em Ação me oferece tudo
o que eu gosto e tudo que eu
desejei um dia, eu amo de
paixão”, afirmou. O Projeto é
uma realização da Prefeitura
de Ilhabela, por meio da
Secretaria de Esporte e Lazer.

A equipe ilhéu ficou em 12º lugar e os atletas conquistaram medalhas que
garantiram classificação para os Jogos Abertos dos Idosos.

Fotos: Divulgação/PMSS Foto: Divulgação/PMSS

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Mais de 400 corredores
participaram da abertura do
Litoral Norte Circuit Run

Caraguatatuba - Teve
início a segunda temporada do
Litoral Norte Circuit Run com
a participação de 430 corredo-
res, no dia 31 de março, na
Praça de Eventos do Porto
Novo, em Caraguatatuba,
evento que teve como caracte-
rísticas o calor e o nível técnico
dos participantes maior do que
nas etapas realizadas na
primeira edição do Circuito em
2018. Foram realizadas as
provas de 5 e 10 km para adul-
tos e 1 e 2 km para a garotada
da categoria Kids com mais de
40 meninos e meninas dando
um show em torno da praça
sob aplauso dos demais
corredores e público presente.

O Secretário Municipal de
Esporte Recreação, Flávio
Nishiyama, esteve presente
prestigiando o evento. Com
organização da Atenas Proje-
tos e Promoções Esportivas e
total apoio da Prefeitura de
Caraguatatuba, o Circuito que
oferece a maior premiação de
todo o Litoral começou em alta.

Na prova de 5 km, o atleta
Claudiano Pires de Souza
(Ilhabela) foi o campeão com
a marca de 15 minutos e 34
segundos. A cidade de Jundiaí
dominou as três posições se-
guintes do pódio com Ednaldo

José da Silva que fez a prova
em 16min29", Rodrigo Azzoni,
com 16min40" e Ezequiel Pa-
ranhos com 16min55". O quin-
to lugar ficou com Reginaldo
Oliveira (Apuã Vertical), com o
tempo de 17min18".

Nos 5 km entre as mulhe-
res, a atleta Silvia Correa de
Novaes (Pedestrianismo Jun-
diaí) foi a campeã com o tempo
de 21 minutos e 11 segundos.
A atleta de Caraguatatuba,
representando a Secretaria
Municipal de Esporte e Recre-
ação, Juliana da Silva Oliveira,
foi a vice-campeã com o tempo
de 21min25". Ainoã Rodrigues
Benedito (Laércio Atletas
Vencedores), de Itaquaque-
cetuba foi a terceira colocada
com 21min40", Ednaelia
Santos Pereira (Atletismo de
Ilhabela) foi a quarta com o
tempo de 22min29" e Marinalva
Rosa dos Santos (Pedestria-
nismo Jundiaí) foi a quinta
colocada com 22min38".

A corrida de 10 km consa-
grou como campeão masculi-
no o atleta de São José dos
Campos, Raimundo dos San-
tos Mourão (Ro Personal) com
a marca de 33 minutos e 34
segundos. Adailton de Santos
(Associação Ilhabela de Atle-
tismo) foi o vice-campeão com
o tempo de 33min56". Outro
atleta de São José dos Cam-
pos, Lucas Vinícius Chaves
Pereira (Assessoria Diego

Daniel) foi o terceiro colocado
com 34min10". A quarta colo-
cação ficou com Alex Ferreira
Viana (João do Pulo), também
de São José dos Campos
com 35min26" e fechando o
pódio principal dos 10 km
masculino ficou Jonathas
Barbosa dos Santos (União
dos Atletas) de Itapevi, com o
tempo de 35min35".

Entre as atletas dos 10
km, as quatro primeiras colo-
cadas são de Caraguatatuba:
Dázia Batista dos Santos
(CAAOP de Caraguatatuba)
sagrou-se campeã com o
tempo de 45 minutos e 48
segundos; Maria Morais (Bro-
thers & Ligeirinhos), foi a vice-
campeã com 46min17"; Maria
Aparecida Ventura (CAAOP)
foi a terceira colocada com
48min55" e Durvalina Valente
do Nascimento (CAAOP) que
marcou o tempo de 49min04".
A quinta colocada é corredora
da cidade de Taubaté, Marisa
Sidneia Ferraz (Amigos Run-
ners) que fez 49min12". Nesta
edição confira como foi a
participação das crianças e da
turma da Terceira Idade na
etapa de abertura do Circuito.

A segunda etapa do Litoral
Norte Circuit Run acontece no
dia 09 de junho, em Ilhabela.
Mais informações podem ser
obtidas pelo whatsapp (13)
99659-7379, telefone (12)
3600-8445.

O resultado completo no site: jornaldoesporte.wixsite.com/litoralnortecircuit 

Litoral Norte Circuit Run
valoriza os veteranos com
premiação e diversas categorias

Caraguatatuba - A etapa
de abertura do Litoral Norte
Circuit Run 2019 teve uma
presença marcante de corre-
dores veteranos (acima de 60
anos), na Praça de Eventos do
Porto Novo, em Caraguata-
tuba. Entre os 430 corredores
inscritos, 80 estavam nas fai-
xas etárias acima de 60 anos
e fizeram uma dura disputa
pelo lugar no pódio. A organi-
zação do evento premia as
seguintes categorias com tro-
féus para os cinco primeiros
colocados: 60-64 anos, 65-69
anos, 70-74 anos e categoria
com idade a partir de 75 anos.

A prova de 5 Km masculi-
na teve todas as categorias
premiadas com o número
máximo de ocupantes no
pódio, cinco em cada catego-
ria: Laércio Félix (Laércio Atle-
tas Vencedores), de Itaquaque-
cetuba foi campeão da 60-64
anos; Henrique Shitsuka
(ASBAC), de São Paulo, foi o

campeão da 65-69 anos; Ale-
xandre Alves da Silva (Laércio
Atletas Vencedores) venceu a
70-74 anos e Kazuno Ywana-
ga (KM Run), de São Sebas-
tião, foi o campeão da 75 anos.

Entre as mulheres, Maria
Rita de Caires Corigliano, de
São Paulo, foi a campeã na 60-
64 anos; Nilsa Aparecida Checi
(Brothers & Ligeirinhos), de
Caraguatatuba, venceu a 65-
69 anos; Dirce Martinoni de
Almeida (Tebar Praia Clube/
RHC Personal), de São Se-
bastião, venceu a 70-74 anos,
enquanto a santista Elete
Fiuza, venceu a 75 anos+.

A prova de 10 Km exigiu
bastante dos competidores
devido ao calor. Não faltou
empenho e determinação aos
experientes corredores para
que cruzassem a linha de che-
gada da prova. Nelson Louren-
ço da Silva (Laércio Atletas
Vencedores), de Itaquaque-
cetuba foi campeão da 60-64
anos; da mesma equipe saiu
o campeão da 65-69 anos,
Adejardo da Silva Gonçalves;
Gerson Moreno Gomes (João

do Pulo), de São José dos
Campos venceu a 70-74 anos
e da mesma cidade e equipe
saiu o campeão da categoria
75 anos+, José Silva Miranda.

Entre as mulheres, Edna
Maria de Oliveira (Pedestrianis-
mo Jundiaí), foi a campeã na
categoria 60-64 anos e Maria
de Fátima e Silva (Colégio Júlio
de Mesquita), de Guarulhos
venceu entre as concorrentes
da 65-69 anos. O casal de São
Sebastião, Dirce e Geraldo
Almeida foram convidados de
honra para auxiliarem na
premiação dos troféus na
etapa de Caraguatatuba.

Com organização da Ate-
nas Projetos e Promoções Es-
portivas e apoio da Prefeitura
de Caraguatatuba, o evento do
último dia 31, está tendo uma
repercussão muito positiva en-
tre esses atletas mais experi-
entes e a tendência é de cres-
cimento dos participantes para
a etapa de Ilhabela, dia 9 de
junho. Mais informações po-
dem ser obtidas pelo whatsapp
(13) 99659-7379, telefone (12)
3600-8445.

CorCorCorCorCorrida de Rrida de Rrida de Rrida de Rrida de Ruauauauaua
(Da Redação)
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Corrida Kids foi uma atração
a mais no Litoral Norte
Circuit Run, em Caraguá

CorCorCorCorCorrida de Rrida de Rrida de Rrida de Rrida de Ruauauauaua
(Da Redação)

Caraguatatuba - A etapa
de abertura do Litoral Norte
Circuit Run 2019 que contou
com a participação de 430 cor-
redores, marcou a presença
de 41 participantes na disputa
da Corrida Kids com percur-
sos de 1 e 2 km para a garota-
da com até 14 anos de idade.

A participação deles foi um
show à parte em torno da pra-
ça de eventos do Porto Novo,
sob aplauso dos demais cor-
redores e público presente. O
Circuito também oferece aos
menores a mesma premiação
que é concedida aos adultos,
ou seja, troféus para os 5 pri-
meiros colocados em cada
categoria (até 12 anos e 13-14
anos). “Essa participação
crescente dos menores já nos
faz pensar em criar para 2020
uma nova categoria abaixo de
10 anos com uma distância
menor para que a integração
seja maior ainda e esses me-
nores tenham chances maio-
res de premiação”, garante
Washington Luiz Reis, organi-
zador técnico do Circuito.

Quatro equipes estiveram
bem representadas em núme-
ro de participantes: Na Trilha
Certa, de São Sebastião;
Professor Alisson de Caragua-
tatuba; Pés Indomáveis/Grupo

Foto: Divulgação

Combatentes com corredores
de Campos do Jordão e Caça-
pava e Papa Léguas da cidade
de Cruzeiro, também do Vale
do Paraíba.

A pequena Anna Moreira
Dias, 4 anos, correu e cami-
nhou ao lado da mãe e da bisa-
vó, Anna da Graça Talon, de 80
anos, que também fez a dis-
tância de 1 km. “Acreditem,
essa corrida terá um registro
muito especial em nossas
vidas. A Anna ficou muito, mas
muito feliz com a corrida. Con-
tou para todos dizendo... Eles
são espetaculares... Eu amei
correr aqui... Eu ganhei meda-
lha!”, declarou Angela Talon.
“Com certeza estaremos na
próxima”, concluiu.

Na prova de 1 km femini-
na, Mayara Batista dos Santos
(TK Run) foi a campeã com o
tempo de 06min09", seguida da
campeã do Ranking de 2018,
Thaísa Ingrid Teranishi (Com-
batentes/Risco Mágico) de
Caçapava que marcou o tem-
po de 03min49". Terceira e a
quarta colocadas foram meni-
nas de Caraguatatuba, da equi-
pe do Professor Alisson: Joyce
da Conceição de Paula e
Joyce Ferreira de Paula com
os tempos de 04min11" e
04min20", respectivamente.
Completou o pódio, Lavínia
Victória Menezes (Papa Lé-
guas) de Cruzeiro com
04min32". No 1 km masculino,

Luiz Henrique Rodrigues
Simões (Pés Indomáveis/
Combatentes) venceu com óti-
mo desempenho marcando
03 minutos e 20 segundos na
prova. Kauã Miguel (Papa Lé-
guas) foi o segundo colocado,
Lucas Ramos (Papa Léguas)
o terceiro, Pedro Henrique
Bernardo (CIASE Travessão) o
quarto colocado e Nicolas
Pereira Teixeira (Equipe Bus-
capé), de Pindamonhangaba
foi o quinto colocado.

A prova de 2 km teve
como vencedor, o campeão do
Ranking 2018, Renan Vitor
Pontoal (Atletismo de Campos
do Jordão), com o tempo de
05min19". Eduardo Teixeira,
de São José dos Campos, foi
o vice-campeão, João Vitor
Correia (Na Trilha Certa) de
São Sebastião, o terceiro colo-
cado. A quarta posição ficou
com Ricardo dos Santos (Pa-
pa Léguas) e o quinto coloca-
do, também da cidade de
Cruzeiro, José Augusto Ma-
rins. E entre as meninas, Ana
Luiza Martins (Papa Léguas)
foi a campeã e Ana Beatriz
Salles de Oliveira (Na Trilha
Certa) a segunda colocada. A
segunda etapa do Litoral Norte
Circuit Run acontece no dia 09
de junho, em Ilhabela. Mais
informações podem ser
obtidas pelo whatsapp (13)
99659-7379, telefone (12)
3600-8445.

Ilhabela se prepara para
receber segunda etapa do
Litoral Norte Circuit Run

Ilhabela - Acontece no
próximo dia 9 de junho, a se-
gunda etapa do Litoral Norte
Circuit Run na cidade de Ilha-
bela. Após a etapa de abertura
que aconteceu em Caraguata-
tuba, as atenções dos corredo-
res voltam-se para o desafio no
arquipélago. Com a organiza-
ção da Atenas Projetos e Pro-
moções Esportivas e apoio da
Prefeitura de Ilhabela, o evento
garante à todos os inscritos um
kit contendo camiseta, chip,
número, alfinetes e eventual-
mente, brindes. Está confirma-
do o horário da largada da
Corrida Kids para as 07:40
horas e dos 5 e 10 km para as
08:00 horas.

São aguardados cerca de
400 corredores de todo o litoral
paulista e de outras regiões
como do Vale do Paraíba,
Grande São Paulo e de diver-
sas cidades do Interior do
Estado. Corredores de Minas
Gerais e Rio de Janeiro tam-
bém já garantiram presença no

evento. A premiação é um dos
destaques do evento e quase
300 troféus estarão disponíveis
para a premiação geral (5
primeiros colocados nas pro-
vas de 5 e 10 km) e para os 5
primeiros colocados em cada
categoria em todas as provas
(1, 2, 5 e 10 km). Todos os cor-
redores que completarem o
percurso receberão medalha
de participação.

As categorias estão
assim divididas: Até 12 anos
(nascidos a partir de 2007), 13-
14 anos (nascidos entre 2005
e 2006), 15-16 anos (nascidos
entre 2003 e 2004), 17-19 anos
(entre 2000 e 2002), 20-24
anos (entre 1995 e 1999), 25-
29 anos (entre 1990 e 1994),
30-34 anos (entre 1985 e
1989), 35-39 anos (entre 1980
e 1984), 40-44 anos (1975 e
1979), 45-49 anos (entre 1970
e 1974), 50-54 anos (entre
1965 e 1969), 55-59 anos
(entre 1960 e 1964), 60-64
anos (entre 1955 e 1959), 65-
69 anos (entre 1950 e 1954),
70-74 anos (nascidos entre
1945 e 1949) e categoria 75
anos + (nascidos até 1944).

INSCRIÇÕES – As inscrições
seguem abertas até o dia 1 de
Junho, ou quando preencher
as vagas. Inscrições online po-
dem ser feitas pelos sites
www.minhasinscricoes.com
.br ou www.ticketagora.com.br ,
pagando a Taxa de Conve-
niência + o valor de R$ 80,00
para as provas de 5 e 10 km.
Para a prova Infantil (1 e 2 km),
a taxa é de R$ 60,00. Corre-
dores que nasceram até 1959
(60 anos em diante), pagam
50% do valor da inscrição.

Os corredores terão isen-
ção de Taxa de Conveniência
fazendo inscrição via depósito
bancário em nome de Atenas
Projetos e Promoções Espor-
tivas – Banco Caixa Econômi-
ca Federal – Agência 3321 –
Conta Corrente 003 182-0.
Feito o depósito, encaminhar
comprovante + Ficha de ins-
crição para uma das opções:
1) via Whatsapp (13) 99659-
7379; 2) via e-mail para
jornaldoesporte@jornaldoes-
porte.com.br. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo
whatsapp (13) 99659-7379,
telefone (12) 3600-8445.

CorCorCorCorCorrida de Rrida de Rrida de Rrida de Rrida de Ruauauauaua
(Da Redação)
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Torneio de Atletismo Circuito
do Vale mobiliza cidades da
Baixada e Vale do Ribeira

Cubatão - Com o intuído
de fomentar o Atletismo nas ci-
dades da região e nos espaços
de treinamento, sejam eles es-
colares e ou amadora, o tor-
neio Circuito do Vale, realizado
por membros da Associação
Desportiva Atletismo Brasil
(ADAB) e colaboradores envol-
vidos com a modalidade, teve
seu início na cidade de Cubatão
e contou com a presença de
um dos maiores ícones do es-
porte o professor Roberto Dick.

Segundo o Rogerio Bispo,
tricampeão Sul-americano de
Salto em Distância, recordista
brasileiro sub 23, membro da
ADAB, fala sobre a iniciativa:
“O Circuito Vale do Ribeira de
Atletismo foi fundado em 2018
por gestores e treinadores de
Atletismo da região, sou um
dos idealizadores. Objetivo do
Circuito é ofertar mais competi-
ções para as equipes do Vale
e Baixada Santista que não são
filiadas à Federação Paulista
de Atletismo devido aos cus-
tos. A iniciativa proporciona
experiências primordiais para
os atletas e demais envolvi-
dos, a socialização e inclusão
social são os maiores aspec-
tos que destacamos, a ampla
oferta de categorias demonstra
uma competição conceituada
na democratização do Atle-
tismo que contempla da cate-
goria inicial ao máster”.

A primeira etapa do ano,
realizada no dia 27 de abril, em
Cubatão, município com forte
ligação com o Atletismo do
Vale, contou com a participa-
ção de equipes de toda a re-
gião. O Circuito conta com o
apoio institucional da ADAB
que levou para Cubatão parte
de seus membros, em sua
maioria, atletas que fizeram
história no Atletismo nacional
o que permitiu um momento
ímpar para os participantes. A
próxima etapa do evento
ocorrerá na cidade de Juquiá
no próximo dia 2 de junho.

“O Circuito Vale do Ribeira
é uma competição com baixo
custo e de fácil execução, é
uma grande festa do atletismo
raiz”, complementou Bispo.
Convém também destacar que
o evento colabora com a for-
mação de novos profissionais
do campo da Educação Física,
pois fortalece o vínculo do
esporte com as faculdades da
região. Na etapa de Cubatão,
o torneio contou com o belís-
simo apoio de acadêmicos da
licenciatura e bacharelado em

Educação Física da UNIBR –
Faculdade São Vicente coor-
denados pelo professor da
disciplina de Atletismo, mestre
Narciso Mauricio dos Santos e
sob coordenação da profes-
sora mestranda Andrea Fran-
gakis Tanil que reitera a im-
portância da prática na for-
mação desses novos profis-
sionais. “O convívio com a

prática de forma antecipada,
irá proporcionar a esses
acadêmicos, experiências
contemplativas para além do
campo teórico apenas. Isso
dará ao novo profissional
saberes e experiências
amplos, tanto no campo
escolar como do treinamento
desportivo”, declarou Andrea
Tanil.

CIASE Travessão recebeu a
1° Etapa do Circuito
Municipal de Tênis de Mesa

Caraguatatuba - Com
absoluto sucesso no preenchi-
mento das vagas, etapa de
abertura do Circuito Municipal
de Tênis de Mesa contou com
87 competidores, em evento
que aconteceu neste último dia
25, no CIASE Governador
Adhemar de Barros, o CIASE
Travessão. Foram arrecada-
dos 67 litros de leite para o
Fundo Social de Solidariedade.

Mayara Cardim, atleta e
treinadora de Tênis de Mesa
da cidade e que esteve junto
da coordenação do evento,
relata sobre esta primeira
etapa do Circuito Municipal da
modalidade: “A competição foi
um sucesso e é claro que tudo
isso foi possível graças a
equipe da Secretaria Municipal
de Esporte e Recreação em
parceria com a Associação
ADAC- Alpha Clube e aos
atletas de Tênis de Mesa da
nossa cidade. Gostaria de
agradecer nosso prefeito Agui-
lar Junior, ao secretário de Es-
porte Flávio Nishiyama, ao se-
cretário adjunto Paulo China,
ao diretor de eventos Waldir
Manz e ao chefe de seção Alan
Felipe e a todos da SECER
que direta ou indiretamente nos
ajudaram a realizar esse even-
to que foi um sucesso. Gosta-
ria de agradecer também, ao
diretor do núcleo CIASE Tra-
vessão, Fernando Garcia e ao
nosso Coordenador Alisson
Borges que deu total apoio
para a realização do evento.
Tive um apoio muito grande do
meu amigo Tomy Castro, que
doou bolinhas da JOOLA,
revistas da TTPlayer e cami-
sas da Seleção Paulista para
fazermos sorteio de brindes”,
declarou Mayara Cardim.

Antes do início dos jogos, cada
participante inscrito recebeu
uma camiseta alusiva ao
evento. Esta foi a primeira
etapa do Circuito Municipal que

terá mais três etapas, sendo
que a última será aberta
regional podendo se inscrever
atletas e alunos de qualquer
cidade.

Aisha Ferraz conquista vaga
para o Paulista Especial

Caraguatatuba - A judoca
Aisha Ribeiro Ferraz, de Cara-
guatatuba, conquistou um óti-
mo resultado no Campeonato
Paulista de Judô, que aconte-
ceu no último dia 6, em Santo
André. A competição envolveu
judocas em uma fase regional
que buscavam classificação
para o Campeonato que envol-
verá todo o Estado de São
Paulo. Aisha Ferraz que repre-
sentou a SECER de Caragua-
tatuba, e tem como treinador
o sensei Artur Zumbano, con-

 J J J J Judôudôudôudôudô
(Da Redação)

quistou o 3o. lugar na categoria
Sub 18 - Pesado. Mesmo com
uma lesão em uma das mãos,

Aisha teve um resultado sufici-
ente para classificá-la a fase
estadual
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Caraguatatubense de Surf
agita praia de Massaguaçu
na etapa de abertura

Caraguatatuba - Com
ondas entre meio e um metro
na Praia de Massaguaçu, foi
realizada nos dias 2 e 3 deste
mês, a etapa de abertura do
Circuito Caraguatatubense de
Surf 2109. O evento contou
com mais de 80 atletas dividi-
dos em seis categorias: Open
masculino e feminino, Junior,
Mirim, Master acima de 35
anos e a grande novidade des-
se ano a open Longboard.

Os atletas vindos de di-
versas praias do litoral paulista,
fizeram do point no Ninho da
Coruja (como é chamado o
local no lado norte da Praia) um
verdadeiro paraíso do Surf. O
campeonato aconteceu duran-
te o meio de semana em ra-
zão de uma ondulação de sul/
sudeste com uma consistên-
cia razoável que permitiu que
a Associação de Surf de Cara-
guatatuba (ASC) pudesse dar
o início à competição. O even-
to é homologado e supervisio-
nado pela Federação Paulista
de Surf que além de fornecer
a arbitragem, monta a estru-
tura (palanque, som e compu-
tação) para maior conforto e
organização do campeonato.

RESULTADOS - Na cate-
goria Open masculino quem
venceu, foi o jovem de Ubatuba
Matheus Gomes, Na feminino
outra talentosa atleta, Kiany
Cristina, também de Ubatuba
que obteve a maior onda pon-
tuada um 8 pontos na primeira
fase. A atleta da turma de trei-
namento da equipe de Cara-
guá que participa do Circuito
Paulista Amador, Yasmin Ne-
ves ficou com a 4ª posição,
saindo na frente do ranking
local. Na Junior, venceu Erick
Passos, talento da Praia do
Capricórnio, ficando em ter-
ceiro na Mirim e ainda com-
petiu super bem na Open.

Na Mirim, o vencedor foi
Lúcio Rosário, atleta do norte
de Ubatuba. Na Máster, o ven-
cedor foi o surfista da costa sul
de São Sebastião, Adriano
Camargo. No Longboard, Mar-
celo Rasta que já morou em
Massaguaçu, hoje é local da
Praia do Sapê, em Ubatuba,
saiu-se vencedor. Ao final das
disputas os atletas elogiaram
muito a iniciativa da ASC e da
Prefeitura de Caraguatatuba
pelo evento e receberam das
mãos do professor Luciano
Sant’anna a belíssima taça
oferecida pela Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e Recrea-
ção. A próxima etapa deve
acontecer no mês de Junho,

Foto: Miriam Ujiyo

quando a ASC completará 30
anos de existência.

O Circuito Caraguatatu-
bense de Surf tem apresen-
tação da Secretaria Municipal
de Esportes e Recreação em
parceria com a ASC e super-
visão da Federação Paulista de
Surf. O evento tem apoio do
Serramar Shopping, GunTrip
Surf Wear, Agua do Mar Surf
Shop, 9markas Comunicação,
Company Surf e Skate Shops,
Sport Life Surf Wear, Escola de
Surf e Sup do Sapê, Maui Surf

(Da Redação)

Shop, Silva Indaiá Supermer-
cados, Quiosque Balaio Cai-
çara, No Vaca Açaí, DP Diego
Padilha Personal, Soul Fins
Equipamentos, Clínica Salute.
Pranchas: Gandola Shaper,
Stiga, Dan Shaper, Shapeland
Surf Co, Boletta Shaper,
Renato Casemiro Shaper e 
Tom Pol Shaper. A divulgação
da ISTV, Jornal do Esporte e
Revista NSPSurf. Colabora-
ção: Quiosque Ninho da Coruja
e realização Prefeitura de
Caraguatatuba..

Fotos: Por Edson Macena

Medalhista olímpico Diogo Silva
leva projeto unindo Esporte,
Educação e Cultura à Enseada

São Sebastião - O tae-
kwondista sebastianense Dio-
go Silva, medalhista de ouro
nos Jogos Pan-americanos de
2007 e integrante da delegação
brasileira nas Olimpíadas de
Atenas, em 2004, e Londres,
2012, esteve na Escola Munici-
pal Cynthia Cliquet Luciano, na
Enseada, Costa Norte de São
Sebastião, fazendo a primeira
ação do Instituto Masai, funda-
do em dezembro de 2018. O
atleta é presidente e um dos
membros fundadores do
Instituto, cujo projeto social une
Esporte, Educação e Cultura.

Segundo ele, o objetivo é
levar métodos que aprendeu
durante sua carreira de 30
anos como atleta para dentro
de escolas públicas, centros
comunitários e lugares que
possibilitem a prática esportiva
de forma barata e adequada à
realidade desses ambientes.
Trata-se de um projeto direcio-
nado a crianças e jovens em
vulnerabilidade social. “Fiquei

muito impactado quando che-
guei aqui. Vim preparado para
encontrar uma situação pre-
cária, como a maioria das es-
colas públicas em que passei
no Brasil, mas fiquei surpreso
ao encontrar uma sala de
computação com ar condicio-
nado, acesso à internet, pis-
cina, merenda de qualidade,
sem cadeiras quebradas, com
professores motivados e fa-
zendo suas próprias articula-
ções, oferecendo propostas de
arte”, disse Silva. “Estamos na
periferia da cidade, no limite
com Caraguatatuba. Saber que
existe uma escola pública
assim me deixa muito feliz.
Isso deveria servir como
modelo”, acrescentou.

A professora Shirley Cos-
ta Rodrigues foi quem trouxe o
atleta para a escola. Alunos dos
sextos e nonos anos assisti-
ram um documentário contan-
do a história de Diogo Silva e
participaram de uma dinâmica
com o amigo do atleta, o técni-
co do taekwondo sebastianen-
se Rafael Brasil. “Para nós é
uma honra receber um atleta
tão conceituado, que traz uma

representatividade tão forte
para os alunos porque veio de
uma periferia e venceu vários
obstáculos. Dentro do projeto
pedagógico da escola a pro-
posta é essa: valorizar as
culturas caiçara, negra e indí-
gena”, ressaltou.

Gabriel Marcos Gonçal-
ves Muniz, do sexto ano, gos-
tou muito da experiência. “Foi
muito legal aprender sobre o
esporte e tudo que o Diogo
enfrentou”, contou. Joana Silva
Prates, também do sexto ano,
concorda com o colega. “Isso
é muito novo para mim e foi
especial, porque nunca imagi-
nei que aprenderia isso”.

A aluna Emanuela Oliveira
também aproveitou o momen-
to. “Somos privilegiados, não
é todo dia que se vê uma pes-
soa famosa na escola”, disse.
Carla Andresa Costa, diretora
da escola, destacou que a
vinda de Diogo contribuiu para
aumentar a motivação e a
confiança dos alunos. “Esta-
mos fazendo com que as
crianças conheçam o esporte,
outras opções de vida. Essa é
a importância da Educação”.

Avenida Domingos da Costa Grimaldi, 17 - Centro - Peruíbe

O projeto é direcionado a crianças e jovens em vulnerabilidade social de São
Sebastião.
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Caraguá tem ótimo desempenho
no Festival Internacional H2
Beach, realizado em Santos

Caraguatatuba - A Gi-
nástica Rítmica de Caragua-
tatuba esteve presente no dia
20 de abril, em Santos, quan-
do participou do Festival Inter-
nacional H2 Beach. A equipe de
Caraguá que tem como técni-
ca a bailarina e coreógrafa
Arlete Gonçalves, acabou le-
vando dez coreografias com
todas sendo premiadas.

Foram as seguintes as
premiações individuais rece-
bidas pelas ginastas de Cara-
guá: 1º. Lugar Baby - Lívia Co-
imbra; 1º. Lugar Infantil - Aman-
da Rodrigues e Letícia Amaral;
2º. Lugar Infantil - Isabel Lozer;
3º. Lugar Infantil - Letícia Alves
e 4º. Lugar Infantil – Geovana
dos Santos.

Na premiação por conjun-
tos, as caraguatatu-benses
também se saíram muito bem
com as seguintes colocações:
Mãos Livres Rock dos Broti-
nhos - Infantil – 2º. Lugar com

Fundac Ubatuba oferece
oficinas esportivas gratuitas
para crianças e adolescentes

Ubatuba - A Fundação da
Criança e do Adolescente de
Ubatuba (Fundac) informa que
estão abertas as oficinas
gratuitas voltadas para crian-
ças e adolescentes entre 8 e
18 anos. Neste ano, as ativi-
dades oferecidas são: Capoei-
ra, Desenho, Jiu-Jitsu, Judô,
Taekwondo, Violão e Xadrez.

Elas acontecem em dois
locais diferentes: a sede da
Fundac, que fica na Avenida
Professor Thomaz Galhardo,
865, e o Espaço de Convivên-
cia, na Rua Joaquim Cursino
dos Santos, 60, ambos no
Centro. As inscrições podem
ser feitas de segunda a sexta-
feira, das 8 às 12 horas e das
14 às 18 horas. Para efetuar a
matrícula, basta comparecer à
sede da Fundac ou diretamen-
te no Espaço de Convivência,
apresentando documento de
identidade ou certidão de
nascimento do aluno, docu-

Athenas Rugby, de Itanhaém,
conquista bicampeonato
Brasileiro no Rio de Janeiro

Itanhaém - Considerado
uma variação do futebol, o
objetivo do Rugby é chegar à
área do adversário com a bola
na mão. O esporte que vem
ganhando força na cidade, e
mais uma vez levou o nome
de Itanhaém ao topo do cená-
rio nacional esportivo: as meni-
nas do Athenas Rugby vence-
ram o Campeonato Brasileiro
de Rugby League 9s.

A conquista que aconte-
ceu no campo da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, dá
ao time o título de bicampeão
brasileiro. A escada para a
vitória não foi um caminho fácil,
por isso, a conquista é muito
especial e importante para as
jogadoras. Segundo a treinado-
ra da equipe, Naiara Pantel, os
jogos foram duros, mas as
atletas estavam prepara-

Yasmim, Mariana, Nataly, Maria
Luiza, Raissa e Thayná; Con-
junto Cabaré - 3º. Lugar com
Nicolle, Raissa, Thayna, Maria
Luiza e Yasmim. Outro 3º.
lugar foi conquistado pelo
Conjunto Folia – Infantil, com
Pâmela, Amanda, Letícia
Amaral, Letícia Alves, Vitória e
Geovana. E finalmente outra
premiação veio com o Conjun-
to Linda Cidade – 3º. Lugar
com as ginastas Maria Eduar-
da, Adna, Vitoria, Geovana e
Letícia Alves. Este foi o segun-
do ano consecutivo que a

Ginástica Rítmica de Cara-
guatatuba esteve represen-
tando a cidade nesta evento
que dá classificação para uma
competição no México, que
ocorre em outubro.

Para competir em Santos,
a equipe contou com o apoio
da Secretaria Municipal de
Esporte e Recreação, Se-
cretaria de Educação, CIASE
Travessão e FUNDACC. Toda
a equipe agradece também ao
prefeito Aguilar Júnior e ao
excepcional apoio que rece-
bem dos pais.

Fotos: Divulgação

Foto: Divulgação

mento de identidade dos pais
ou responsável, declaração
escolar e atestado médico
(atividades físicas). Mais

informações podem ser obti-
das pelo telefone: (12) 3833-
9119 ou (12) 3832-1421, na
FUNDAC.

As oficinas acontecem em dois locais diferentes: sede da Fundac e o Espaço
de Convivência, ambos no Centro

Foto: Divulgação

das.“Viajamos por oito horas e
lutamos contra nossa própria
ansiedade. Porém, treinamos
muito, embaixo d’água, com
lama, com sol. Estávamos fo-
cadas e determinadas a trazer
o título para casa”. Para ela, a
união, a força e a vontade foram
os aliados da conquista: “cada
uma se superou individualmen-
te, e isso fez toda a diferença
para o coletivo”, finaliza.

A treinadora analisou a
participação da equipe em
mais essa competição: “En-
frentamos o Rio Warriors, time
da casa com jogadoras da
própria seleção de League 13,
vencemos por 11 a 0 e o Tatua-
pé Rugby, time que está aí
nessa jornada de League junto
conosco desde o ano passado
e a vitória conquistada por 13
a 0. Foram jogos bem pesados
e duros, o Tatuapé nós já co-
nhecíamos, jogamos contra
eles na edição passada, são
determinadas, sempre uma

disputa acirrada. O Rio War-
riors nós não conhecíamos,
um time nascido no League,
cuja capitã íntegra a seleção
principal de 13, foi um jogão,
só conseguimos marcar na
metade do segundo tempo,
elas são muito fortes. Para nós
foi muito especial e importante
essa conquista”, falou Naiara.

O Campeonato Brasileiro
de Rugby League 9s reuniu
seis equipes masculinas e
quatro femininas, de todos os
lugares do país. A competição,
que é considerada a principal
competição da modalidade, é
realizada pela Confederação
Brasileira de Rugby League e
chancelada pela Federação
Internacional de Rugby Lea-
gue. Além disso, o torneio é
uma oportunidade dos partici-
pantes serem valorizados, já
que os atletas foram observa-
dos para compor as seleções
brasileiras de Rugby League A,
B, juvenil e feminina.

Carla Greco, Marcelinho e
Eduardo Fernandes brilham
em campeonato no  Boqueirão

Santos - Reunido 45
atletas de 11 cidades de São
Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e
Goiás, foi realizado nos dias 25
e 26, na praia do Boqueirão, o
1º Santos Open de Frescobol.
Atletas da Cidade saíram com
títulos, com Carla Greco e
Marcelinho Silva, nas duplas
mistas, e Marcelinho Silva (que
reside no RJ) e Eduardo Fer-
nandes, no masculino.

As disputas entre duplas
mistas e masculinas contaram
com uma novidade: aferição
digital sem árbitros, equipa-
mento que determina o nú-
mero e a potência dos golpes,
assim como as penalidades
cometidas.

O evento foi o primeiro no
Estado com o uso da tecno-
logia. Carla Grego, que foi pen-
tacampeã brasileira, falou que
a competição evoluiu com a
nova tecnologia. “O frescobol
sempre foi avaliado por juízes
de forma subjetiva, antes as
cinco melhores sequências
eram avaliadas. Agora, com a
modernização, a modalidade
ganha mais credibilidade”.

FFFFFrrrrrescobolescobolescobolescobolescobol
(Da Comunicação/PMS)

“Achei muito legal a inovação
com software especializado,
que transforma as batidas em
pontuação. A primeira compe-
tição no Estado dessa forma
tinha que ser em Santos, o
frescobol faz parte da nossa
praia”, declarou o secretário de
Esportes, Gelasio Fernandes.
A realização do evento foi da

Federação de Frescobol
do Rio de Janeiro (Feferj) e
Canoa Brasil. Correalização da
Prefeitura através da Secre-
taria Municipal de Esportes
(Semes). O evento teve apoio
de Mais Frescobol, Feed Back
Sport, Frescobol In Line,
Baraçai, Villa Nova Agência de
Viagens e Ferragens Canal 7.

Foto: Divulgação/PMS



Osmar Santos fez história no rádio esportivo do país
com seu jeito irreverente e muito carisma.
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Osmar Santos dá pontapé
inicial à exposição na
Prefeitura de São Vicente

São Vicente - “É fogo no
Boné do Guarda” “Eeeeeeeee
queeeee gollllll”, ...  Estes e
outros bordões trazem à
memória um grande locutor,
que eternizou não só frases,
mas grandes momentos do
esporte. Trata-se do ex-narra-
dor Osmar Santos, que, atual-
mente, brilha nos gramados da
arte por meio dos pincéis que
compõem uma exposição que
leva seu nome e está presente
na Prefeitura de São Vicente.

Por sinal, o comunicador
esteve presente no lançamen-
to da mostra, realizado na noite
do último dia 16. A exposição
conta com 15 telas e 13 fotos
originais. Juntas, elas apresen-
tam sua trajetória. O secretário
de Cultura, Fábio Lopez, expli-
ca o sentimento de ter o artista
na Cidade. “Para nós, é um dia
marcante por recebermos o
Osmar Santos aqui. Além de
ser um grande jornalista es-
portivo e atuante na democrati-
zação do país, ele é um exce-
lente artista plástico, que, ago-
ra, terá suas obras apresenta-
das na Prefeitura”. O secretário
ainda comenta que o espaço

CulturaCulturaCulturaCulturaCultura
(Da Comunicação/PMSV)
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para obras e expressões
artísticas, expostas na entrada
do Paço, se deve a uma idéia
do Prefeito, Pedro Gouvêa, em
tornar o local um desenvolvi-
mento da arte. A exposição
estará disponível até dia 31
deste mês, de segunda a
sexta, das 9 às 17 horas.

“Ou reclamava do que
perdi, ou aproveitava o que me
sobrou. Resolvi aproveitar”,
afirma Osmar. Em 1994, no dia
22 de dezembro, o “Pai da
Matéria”, como era conhecido,
sofreu um acidente de carro,
no Interior de São Paulo. O
ocorrido o fez perder o movi-
mento da parte direita do corpo,
sofrendo de traumatismos no

cérebro, e prejudicar sua fala.
Após sessões de fisioterapia e
fonoaudiologia, voltou a pro-
nunciar palavras, além de ter
recuperado parte da coorde-
nação motora. Utilizando da
mão esquerda, encontrou na
arte uma forma de se expres-
sar, uma terapia. A pintura
entrou em sua vida da mesma
forma que a bola entra na rede:
rápida e com sentimento de
euforia, mas, ao mesmo tem-
po, uma conversa íntima,
como ele dizia. “Conversa com
a gorduchinha, que ela deita e
rola na rede gostosinho”. A
Prefeitura de São Vicente está
localizada na Rua Frei Gaspar,
384, Centro.

Além dos já conheci-
dos baixíssimos níveis edu-
cacionais básicos e funda-
mentais, outro problema afeta
diretamente toda a população
brasileira, a falta de acesso à
educação financeira. Segundo
o Serviço de Proteção ao Cré-
dito (SPC Brasil), atualmente
cerca de 62 milhões de brasi-
leiros, ou seja, 40% da popu-
lação adulta ativa, passa por
dificuldades financeiras, pos-
sui pelo menos uma dívida em
atraso e está com o CPF
negativado. Em relação às
famílias, aproximadamente
63% delas estão endividadas,
ou seja, possuem algum tipo
de dívida, em atraso ou não,
segundo a Confederação Na-
cional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC).

Estudos mostram que
passar por problemas finan-
ceiros tem impacto direto na
qualidade de vida da pessoa,
tendo reflexos de ordem emo-
cional, na saúde e no relacio-
namento familiar e profissio-
nal. Esse cenário atinge boa
parte das pessoas, indepen-
dente da classe social e da

Planejamento financeiro adequado
auxilia a carreira do atleta

Por Luis Fernando Ferrari (*)

profissão exercida, e não é
diferente com os atletas pro-
fissionais de alto rendimento.
Em qualquer modalidade, o
equilíbrio psicológico do atleta
é fator fundamental para que
ele possa extrair seu máximo
rendimento físico.

Com isso, caso ele pas-
se por algum tipo de problema
de ordem financeira em sua
vida, com certeza seu desem-
penho será afetado, colocando
em risco o atingimento dos
objetivos e a tão sonhada
prosperidade profissional e
independência financeira. Em
média, as carreiras dos atletas
costumam ser muito curtas,
por isso o famoso “pé de meia”,
ou seja, o planejamento finan-
ceiro para depois da aposen-
tadoria precoce é fundamental
para que não passe necessida-
des futuras.

Não raramente, nos
deparamos com histórias de
atletas de ponta, muito famo-
sos, que tiveram acesso a
grandes remunerações, mas
ao final de suas carreiras
estavam praticamente falidos
e necessitando de ajuda

financeira. Conquistar a inde-
pendência financeira não está
relacionado apenas aos atle-
tas de ponta que conquistam
grandes quantias de dinheiro,
mas sim ao modo como cada
um organiza e planeja suas
finanças e ao tipo de padrão
de vida adequado de acordo
com sua capacidade de
rendimento.

Controle dos gastos,
organização financeira, ter
uma rotina de poupar mensal-
mente parte da remuneração,
ter um padrão de vida pessoal
adequado e buscar ajuda pro-
fissional para investimento do
capital são os pilares para
que os atletas não passem
por dificuldades que afetem
seus desempenhos e que no
futuro possam desfrutar das
conquistas do presente.

(*) Luis Fernando Ferrari: Orientador Financeiro e Administrador de Empresas
formado pela Universidade Mackenzie, Pós-graduado em Economia e Setor
Financeiro pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São
Paulo (FEA-USP), Experiência de mais de 15 anos atuando com Gestão Financeira,
Fundador do projeto FINUP – Planejamento Financeiro para Micro e Pequenas
Empresas e Professor do curso de Gestão Financeira do Instituto Politécnico de
Ensino à Distância (IPED).

Sites: www.lfferrari.com / www.finup.com.br    E-mail: luis@lfferrari.com

CBB realiza curso presencial
para oficiais de estatística

São Paulo - A Confede-
ração Brasileira de Basketball
(CBB) realiza nos dias 30 a 31
de maio, no Clube de Campo,
em Mogi das Cruzes, o ‘1º Cur-
so Presencial para Licenças
FIBA de Oficiais de Estatística’.
De acordo com Regis Manoel,
coordenar de estatística da
CBB, essa licença começou a
ser exigida em 2017, mesmo
ano em que a entidade inter-
nacional lançou seu sistema
de avaliação online.

“A estatística no basque-
tebol se tornou algo fundamen-
tal e não dá mais para ficar de
fora dos grandes campeona-
tos, pois é muito utilizada pelos
técnicos, dirigentes, prepara-
dores físicos, agentes e joga-
dores no planejamento das
equipes no decorrer das tem-
poradas. A estatística, hoje, é
uma realidade e, por isso, é ne-
cessária a sua rápida estru-
turação e profissionalismo”,
explicou Regis.

“Nesse momento, nove
oficiais se formaram pelo Cur-
so, porém, a licença funciona
do mesmo modo que acontece
com os árbitros, ou seja, ven-
cendo a cada dois anos. Em
2019, a metodologia será
diferenciada, pois Sr. Marcelo
Gallichio, do Uruguai, estará
presente e funcionará como
instrutor para os Oficiais de
Estatística”, complementou
Manoel. Já na visão de Vander
Lobosco Jr, esse curso é de
grande importância. “O Régis
Manoel vem fazendo um exce-

Foto: Divulgação/CBB

CapacitaçãoCapacitaçãoCapacitaçãoCapacitaçãoCapacitação

(Da Redação)

lente trabalho com os Oficiais
de Estatística, mapeando o
quantitativo por região e con-
seguindo levantar a quantidade
de oficiais em cada estado, por
exemplo. Além do mapeamen-
to de localização, ele também
cadastrou os oficiais, fazendo
que conheçamos o histórico e
o currículo de cada um; assim,
termos ciência do perfil de
cada oficial”, comentou o
diretor do departamento de
oficiais da CBB.

Esse curso é uma solici-
tação da Federação Interna-
cional de Basketball (FIBA)
para o cumprimento do cader-
no de encargos com as licen-
ças da referida entidade aos
oficiais de estatística. Nos dois
dias de ministrações serão
implantadas e explanadas toda
a operacionalidade aplicada
pela FIBA, bem como as suas

atualizações. “Na sequência,
os oficiais que foram inscritos
e participaram da primeira fase
de treinamento poderão atuar
nos jogos da FIBA, a partir
desse ano, em todas as com-
petições da entidade interna-
cional no país e só estarão
habilitados a trabalhar aqueles
que já possuem a licença da
Federação Internacional”,
explicou Régis.

A realização dsse Curso
Presencial é um investimento
pessoal do Oficial de Esta-
tística, assim como é feito
pelos árbitros, comissários,
instrutores e, em breve, pelos
oficiais de mesa. “Para ser
oficial FIBA, no caso do esta-
tístico, basta cumprir os
requisitos mínimos exigidos
para participar do processo de
seleção”, finalizou Régis
Manoel.
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São Thomé das Letras será inspiração para
a aguardada corrida 5 Km Toca Raul

São Thomé das Letras
(MG) – Imagine o clima: na
terra que tem em Raul Seixas
um símbolo da sociedade alter-
nativa, corrida em homenagem
a este ídolo da música e na
data em que se comemora o
Dia Mundial do Rock. Tudo isso
você poderá vivenciar se ga-
rantir sua participação na pro-
va pedestre 5 Km Toca Raul,
em São Thomé das Letras, no
dia 13 de Julho. Haverá tam-
bém a modalidade Caminhada
de 2,5 km para que um maior
número de pessoas tenha a
oportunidade de participar.

Paralelamente outro even-
to no mesmo fim de semana
atrairá mais público para a ci-
dade mineira, o Uai Bier Festi-
val. Depois do sucesso que foi
a edição no Verão do litoral, em
janeiro, em Caraguatatuba, fica
agora a expectativa para um
evento com uma atmosfera
muito mais próxima do grande
ídolo da Musica Popular Bra-
sileira e um dos pioneiros do
Rock Nacional, Raul Seixas.

Em parceria e apoio da
Prefeitura de São Thomé das
Letras, promoção do Jornal do
Esporte e organização da
Atenas Projetos e Promoções

Esportivas, esse tem tudo para
ser um grande evento reunindo
a prática da corrida junto à
natureza exuberante da cidade
com show tocando os suces-
sos de Raul junto à toda aquela
sociedade alternativa de São
Thomé. O show pós-corrida
será da banda Moe & Os Agri-
cultores, de Poços de Caldas.

PREMIAÇÃO – A premia-
ção para quem participar da
prova de 5 Km prevê troféu
para os cincos primeiros na
classificação geral (masculino
e feminino), assim como para
os 5 primeiros colocados em
cada categoria: Até 16 anos,
17-19 anos, 20-24 anos, 25-29
anos, 30-34 anos, 35-39 anos,
40-44 anos, 45-49 anos, 50-54
anos, 55-59 anos, 60-64 anos,
65-69 anos, 70-74 anos, 75-79
anos, 80 anos + (masculino e
feminino). Todos os corredores
que completarem o percurso
receberão medalha de partici-
pação. Todos os caminhantes
que completarem o percurso
de 2,5 km receberão medalha
de participação, além do kit do
evento.

INSCRIÇÕES – As inscri-
ções estão abertas até o dia 5
de julho nos seguintes:
www.minhasinscricoes.com.br,
 www.portaldascorridas.com.br,
www.ticketagora.com.br e
 www.corridao.com.br . Nas

inscrições feitas através dos
sites, o corredor paga uma
Taxa Administrativa + o valor de
R$ 80,00. Para a Caminhada
o valor de R$ 60,00. Corredo-
res e caminhantes que nasce-
ram até 1959 (60 anos em
diante), pagam 50% do valor da

inscrição. Outra forma de se
inscrever, livrando-se da Taxa
Administrativa dos sites é dire-
tamente com a organização.
Com o mesmo prazo e valores
das inscrições acima descri-
tos, o corredor paga realizando
transferência ou depósito em

São Thomé das Letras
(MG) – No coração da Serra
da Mantiqueira no alto de um
deposito de quartzito (Pedra de
São Thomé) São Thomé das
Letras é conhecida por sua
natureza, seu misticismo e o
pessoal alternativo que anda
pelas ruas da cidade. O pes-
soal alternativo é um caso a
parte, em São Thomé você irá
encontrar várias pessoas com
o estilo do Raul Seixas.

Suas ruas e casas cons-
truídas com pedras de São
Thomé, suas belas cachoei-
ras, o belo por do sol na pirâ-
mide ou seus simpáticos mo-
radores chamarão muito mais
sua atenção. Certamente o
local mais animado e procura-
do para avistar o por do sol é a

Uai Bier Festival se une ao
esporte e engrandece o evento

São Thomé das Letras
(MG) – Através de uma par-
ceria entre a Atenas Projetos
e Promoções Esportivas e o
empresário Samuel Noronha,
quem for correr em São Tho-
mé das Letras nos 5 Km
Toca Raul poderá curtir o Uai
Bier Festival, evento que sur-
giu no intuito de enfatizar a
cultura Cervejeira agregada
ao clima, gastronomia, músi-
ca e cultura e o fluxo turístico
da região de São Tomé das
Letras. O evento ocorrerá na
praça Nossa Senhora do
Rosário, centro histórico de
São Thomé, mesmo local da
concentração da prova pe-
destre. O festival terá ampla

banco ou em lotérica em nome
de Atenas Projetos e Promo-
ções Esportivas – Banco Caixa
Econômica Federal – Agência
3321 – Conta Corrente 003
182-0. Feito o depósito, enca-
minhar comprovante + Ficha
de inscrição para uma das

duas opções: 1) via Whatsapp
(13) 99659-7379 ou via e-mail
para jornaldoesporte@jornal-
doesporte.com.br.

Mais informações podem
ser obtidas pelo whatsapp (13)
99659-7379, telefone (12)
3600-8445.

estrutura e acesso gratuito ao
público, com exceção do curso
de Produção de Cerveja, o cir-
cuito gastronômico e o Cam-
peonato de Golo que têm custo
à parte. 

Estará presente no Uai
Bier Festival o cervejeiro da
Laut Beer, Rafael Reis, Som-
melir de Cerveja e Juiz de Cer-
veja certificado pelo BJCP
Beer Judge Certification Pro-
gram, lecionou disciplina de
Análise sensorial de Cervejas
no Curso de especialização
em Tecnologia Cervejeira na
Uni-BH, Coordenador da Es-
cola experimental e presidente
da ACERVA Mineira. Rafael
Reis estará ministrando duran-
te o Uai Bier Festival pela pri-
meira vez em São Thomé das
Letras e região, o mini curso
de Prático de Produção de

Cerveja Artesanal com dura-
ção de 6 horas e 15 vagas.

O Uai Bier Festival este
ano, também estará vincula-
do à V Mostra de Dança e Arte
de São Thomé das Letras
com apresentação de Dança
Tribal e Dança do Ventre,
trazendo apresentações de
artistas locais e regionais. Os
shows programados são da
banda Moe & Os Agricultores
que tocará Raul Seixas, Deri-
vados da Natureza, Cabelinho
da Lua, Les Primitifs Du Fu-
tur, Caio Bossi e apresenta-
ções de Dança do Studio May
Zahara.

Portanto, venha para São
Thomé das Letras fazer parte
deste que tende a ser um dos
mais promissores encontros
entre esportistas, artistas e
cervejeiros das Gerais.

FFFFFestiestiestiestiestivvvvvalalalalal
(Da Redação)

São Thomé das Letras, a
cidade mais mística do Brasil

AtraçãoAtraçãoAtraçãoAtraçãoAtração
(Da Redação)

pirâmide. Chamada assim por
causa de sua arquitetura que
foi projetada e construída por
um “astrônomo” apaixonado
pela constelação de escorpião,
o local é utilizado por turistas
que desejam assistir e foto-
grafar do por do sol. É comum
no fim de tarde músicos diverti-
rem o local.

Claro que este local tinha
que ter algo de místico. Alem
do belo por do sol, diversos re-
latos dão conta do avistamento

de ÓVNIS e seres extraterres-
tres neste local. Apesar de di-
versos estudos, especialistas
até hoje tem opiniões diferentes
a respeito das experiências.

Seus 1.440 metros de alti-
tude atraem turistas interessa-
dos em suas características
místicas e em sua riqueza na-
tural, rodeada por vales e mon-
tanha, cascatas, corredeiras e
grutas, além de uma das vistas
mais exuberantes da Serra da
Mantiqueira.


