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Campeonato Municipal
reúne 200 karatecas em

Caraguatatuba

Brasileiros ganham medalhas no Pan-
Americano de Ginástica Estética de Grupo

No México, o 1º.

Campeonato Pan-

Americano de Ginástica

Estética de Grupo (AGG)

teve a participação de

ginastas do Brasil

Futebol Clube, de

Santos, que

representaram o país

conquistando

medalhas e dando um

novo impulso para a

modalidade. A

promoção foi da

Federação

Internacional de

Ginástica Estética de

Grupo e Federação

Mexicana de Ginástica

Estética de Grupo.

Foto: Divulgação

Ubatuba e São Sebastião
unem forças para organizar

Brasileiro de Surf 2018

Prefeitos de Ubatuba, Décio Sato e de São Sebastião,
Felipe Augusto, reuniram-se com assessores para ini-
ciar a elaboração de uma competição de nível nacional
visando fortalecer a modalidade e o Turismo da região.
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Evento encerrou o calendário de competições da
modalidade no ano. Agora, município prepara para o
dia 9 de dezembro, exames de faixas nos núcleos

esportivos.

Pag 4

Associação Brasileira de
Ju Jitsu Tradicional

busca desenvolvimento

Entidade tem realizado seminários e participado de
diversos eventos no Litoral Norte e Vale do Paraíba.

Ações acontecem no ano todo.

Pag 13

Pag 7

Anuncie no

(12) 99620-9257  /  (13) 99659-7379

Caraguatatuba desenvolve
programa Boa Medida para alunos

da rede pública do município
Foto: Jornal do Esporte
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O programa Boa Medida, iniciativa municipal de combate ao sobrepeso,
obesidade e sedentarismo infantil irá alcançar os cerca de 7 mil alunos

matriculados na rede pública de ensino. O programa foi instituído através de
um projeto de lei aprovado na Câmara Municipal por iniciativa do vereador

Tato Aguilar. A iniciativa prevê ainda a instalação do Centro de Medidas
Corporais e de Avaliação Física – Cemcaf, o primeiro do Litoral Norte. O local

será equipado para oferecer aos alunos, um programa de avaliação
específica da composição corporal, bem como orientações e

acompanhamento psicológico, nutricional e de atividades corporais de
promoção da saúde.



CIRCULAÇÃO:
Baixada Santista: Bertioga - Guarujá - Cubatão - Santos - São Vicente - Praia Grande - Mongaguá - Itanhaém e Peruíbe.
Litoral Norte: São Sebastião - Ilhabela - Caraguatatuba - Ubatuba.       São Paulo: (pontos específicos).
DIRETOR: Washington Luiz Jesus dos Reis
REDAÇÃO: Rua Jacareí, 345  -  Bairro Sumaré  -  Caraguatatuba  -  SP

(13) 99659-7379

Washington Reis

Opinião

redacao@jornaldoesporte.com.br
jornaldoesporte@jornaldoesporte.com.br
publicidade@jornaldoesporte.com.br

Washington JEWashington JEWashington JEWashington JEWashington JE

@washingtonje

2

SE DEUS É POR NÓS, QUEM SERÁ CONTRA NÓS!

2a. Quinzena de Novembro de 2017

(12) 3883-9265 / (12) 99620-9257

Liga Metropolitana de Ginástica
CNPJ 15.377.356/0001-16
Av. Dr. Pedro Lessa, 1064, sala 24 - Ponta da Praia - Santos

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Venda Bruta Operacional
                 Venda de Serviços 0,01
                           Total: 0,01
Receita Líquida Operacional
                 Venda Líquida de Serviços 0,01
                           Total: 0,01
Lucro Bruto Operacional
                 Lucro Bruto de Serviços 0,01
                           Total: 0,01
Despesas/Receitas Operacionais
                 Despesas Gerais (0,01)
                           Total: 0,01

Contadora Presidente
Rosana Guedes Thiago H. Carvalho

Mídia, Marketing & Cia
Eu Atleta terá artigos esportivos

A plataforma Eu Atleta,
criada pelo Grupo Globo
com o intuito de incentivar a
prática de esportes, sobre-
tudo a corrida de sua, terá
uma coleção de acessórios
e itens licenciados próprios.

Em um acordo com a
grife Wöllner, a plataforma
terá 128 peças (como rou-

pas, acessórios de treino e
artigos esportivos) divididas
em cinco categorias: run-
ning, wellness, fitness, li-
festyle e ciclismo. Criado há
cinco anos, o Eu Atleta, que
inicialmente era um blog
dentro do site Globo Espor-
te, já conta com uma estru-
tura independente na web e

também deu origem a atra-
ções na TV e no rádio.

Samsung e SporTV criam app para
esportes

A Samsung anunciou
ao mercado brasileiro o lan-
çamento de um aplicativo,
criado em parceria com o
SporTV. O app estará dis-
ponível em 2018, ainda no
primeiro semestre, e conta-
rá com conteúdo exclusivo e
transmissão ao vivo em 4K
de jogos de futebol. Além do
aplicativo, o técnico Tite es-
trelou uma campanha es-
pecial para a Black Friday
2017, que contou com pe-
ças veiculadas nas redes

sociais, TV aberta e paga,
veículos impressos, pontos
de venda e Out Of Home.
Outra novidade desenvolvi-
da em parceria com o canal
de esportes da Globosat, é

uma ferramenta disponível
para os assinantes dos
canais Globosat, que vai
oferecer conteúdo premium
sobre partidas, comentários
exclusivos e multicâmeras.
 

NBA e Panini lançam álbum de
figurinhas

A NBA e a Panini passaram a
distribuir, desde o último dia 17, o Livro
Ilus-trado Oficial NBA 2017-2018,
álbum de figurinhas das 30 franquias
de basquete e os principais
jogadores. Os colecionadores
poderão comprar kits de figuri-
nhas com cards oficiais da coleção
americana. São 435 adesivos e 99
especiais.

No álbum, os fãs terão acesso à
estatísticas da temporada passada
e curi-osidades. Além das bancas e
de algumas unidades da NBA Store
pelo País, o livro, que desta vez tem
capa dura, também está à venda no
site da Panini.

A necessidade de
planejar o caminho

do nosso esporte
Como todos nós temos

assistidos, o país segue
passando uma fase que
podemos chamar de reno-
vação, de buscas de novos
caminhos, enfim, de uma
limpeza no que diz respeito
às nossas instituições
consolidadas. O esporte do
país não passa por mo-
mento diferente.

Os principais dirigen-
tes esportivos que domina-
ram ou ainda dominam
entidades de administra-
ção esportiva em âmbito
federal e estadual pelo país
à fora, estão às voltas com
a justiça. COB, CBF e diver-
sas federações das mais
variadas modalidades  es-
tão apertados até o pesco-
ço com a justiça do país.

Alguns parecem que
não se deram conta, pois
seguem tocando o barco,
mesmo cheio de lama. As
classes de treinadores e
atletas ainda ensaiam um
avanço no cenário das prin-
cipais decisões e rumo do
nosso esporte. Entre Olim-
píada, sai Olimpíada, entre
e sai competições mundi-
ais e pouco vemos mudar
no cenário de comando do
esporte.

Convido os amigos a
fazer uma reflexão para per-

cebermos, nós como espor-
tistas, praticantes, militantes
ou simpatizantes, onde cabe
o nosso papel nessa tão
esperada transformação
geral. E quero dar uma con-
tribuição inicial dizendo que
podemos nos atentar para
o ambiente em que vivemos
o nosso dia a dia, ou seja,
município.

Clubes, associações,
poder público, esse através
dos conselhos municipais
de esporte, mesmo que por
incrível que pareça, algumas
cidades da nossa região
ainda não o possuam. O
município que não tem, aí  já
é um bom espaço para atu-
armos e ajudar na constru-
ção junto às autoridades
municipais.

Nos municípios que
tem o seu conselho, é che-
gada a hora da sociedade
atuar de forma mais firme,
acompanhando os orça-
mentos, os programas e
metas que as autoridades
municipais têm para
oferecer à sociedade.

O Jornal do Esporte
está preparando uma repor-
tagem para as próximas
edições que vai ajudar a
discutir, inicialmente, os
orçamentos municipais que
as cidades têm para traba-

lhar. E já percebemos
situações curiosas, mas
é assunto para as próxi-
mas edições.

É notório que por mais
esforço que temos visto
nas últimas décadas, é
difícil a transformação des-
se quadro caótico do nosso
esporte, por parte de atletas
e dirigentes de boa vonta-
de. A corrupção,  o favoreci-
mento próprio, o enriqueci-
mento ilícito permeiam o
esporte desse país.

O que podemos fazer?
Como podemos contribuir
para melhorar esse qua-
dro? Eu penso que, atuan-
do junto aos que está mais
próximos de nós, o muni-
cípio. Fiscalizar, colaborar
com sugestões, ajudar na
construção dessas ferra-
mentas que possam fazer
com que, por exemplo, o
dinheiro público seja bem
empregado e chegue onde
tem que chegar, ou seja, na
construção de políticas que
beneficiem a população,
seja na iniciação, no está-
gio intermediário, no alto
nível, enfim, onde tenha que
ser empregada uma políti-
ca justa e honesta.
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Caraguatatuba recebe o
Circuito Multisports

Caraguatatuba  -  Uma
vez mais, Caraguatatuba
recebe o Circuito Multisports.
O evento, que já passou
pela cidade em agosto deste
ano, já conta com 150 ins-
critos para a competição que
acontece neste dia 2 de de-
zembro, na Praça de Even-
tos, no bairro Porto Novo. O
primeiro checking será às 11
horas. No dia 1º. de dezem-
bro, haverá um workshop de
Paradesporto e Paratria-
thlon, aberto a educadores
físicos, universitários e
interessados, às 16 horas,
no Hotel da AOJESP, tam-
bém no Porto Novo.

A competição, já tradi-
cional em Caraguatatuba,
conta com a participação de
centenas de atletas e prati-
cantes de atividades físicas
de todos os níveis. As provas
podem ser feitas individu-
almente ou em equipes com
metragens variadas. O
evento é organizado pela

Ong CriaBrasil, em parceria
com a Prefeitura de Cara-
guatatuba, Confederação
Brasileira de Paratriathlon e
apoio da Federação Paulista
de Triathlon, G.Cem A Agên-
cia, Hotel Colônia AOJESP,
My Safe Sports. O patrocínio
é da Destaque FIAT.

DOAÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS  -  Os organizado-
res promovem uma campa-
nha de doação de equipa-
mentos esportivos e solici-
tam que na entrega de kits,
os atletas que tenham condi-
ções, levem equipamentos
e acessórios esportivos que
não utiliza mais, tais como
bicicletas, capacetes, pe-
ças, pneus, tênis, sapati-
lhas, roupas entre outros. A
arrecadação será doada
aos atletas iniciantes das

escolinhas de esportes do
Projeto CriaBrasil, espalha-
das por todo o país.

PROGRAMAÇÃO  -  A
programação do evento
prevê, além do workshop, o
Congresso Técnico às 19
horas do dia 1 e a entrega
dos kits das 14 às 19 horas.
No dia 02, Check-In na área
de transição: Triathlon Olím-
pico (das 11 às 12 h), Tria-
thlon Sprint (12 às 13 h), Tri-
athlon Fitness (12 às 13 h)
e Paratriathlon (13 às 14h).

As largadas estão pre-
vistas para os seguintes
horários: Triathlon Olímpico
às 12h30, Triathlon Sprint às
13h15, Triathlon Fitness às
13h45, Paratriathlon às
14h15 e SUP&Run e Kaya &
Run às 14h45. A premiação
geral será às 16 horas.

Fotos: Luis Gava/PMC

Futsal FFutsal FFutsal FFutsal FFutsal Femininoemininoemininoemininoeminino
(Da Redação)

Foto: Divulgação

Peruíbe é campeão invicto em
competição em Juquiá

Peruíbe  -  A Seleção
Feminina de Futsal de Peruí-
be foi a grande campeã do X
Torneio de Futsal
organizado com
apoio da Prefeitura
de Juquiá com a
participação de 14
equipes do Vale do
Ribeira e Baixada
Santista. Foram 5
jogos e a equipe
sob o comando do
treinador Mato Se-
co foi campeã invic-
ta contando com
as seguintes joga-
doras: Marilda,
Letícia, Bruna Felix,
Bruna, Carol, Gio-
vanna, Jéssica,
Fernanda e Sexta
Feira. Para chegar
à final venceu por 5
a 0 a equipe de
Sete Barras, go-
leou Pedro de Tole-

do por 6 a 1, Sport de Iguape
por 5 a 1 e outra goleada,
agora sobre a Elite de Re-
gistro por 6 a 0. Na grande
final, Peruíbe venceu por 3 a
0 o Mit’s de Registro. Além
do troféu de campeão, o

time de Peruíbe teve outra
conquista: a goleira menos
vazada do torneio, Marilda
Assunção que levou para
casa um belo troféu.  A
competição foi realizada no
Ginásio de Esportes da Vila

Olímpica. O ter-
ceiro lugar ficou
com as Sereias
do Vale (Juquiá)
que teve a arti-
lheira do evento,
Sandrinha.

As demais
equipes partici-
pantes foram:
ONG RM de Ju-
quiá, Itariri, Fênix
(Jacupiranga),
Eclipse (Pedro
de Toledo), Ca-
nanéia, Sete Bar-
ras, Iguape e Mi-
racatu. A equipe
campeã contou
com o apoio do
Depar tamento
de Esportes da
Prefeitura de
Peruíbe.
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Atletas de Jiu-Jitsu de
Caraguatatuba alcançam
grande resultado no SP Open

Caraguatatuba  -  Atletas
representantes de Caragua-
tatuba estiveram partici-
pando do SP Open de Jiu-
Jitsu no Ginásio do Ibira-
puera, em São Paulo. Duas
equipes da cidade estiveram
presentes: Equipe Cala-
sans e Equipe Atos Caraguá.

 Pela Calasans, meda-
lha de ouro para os atletas
Ronaldo Reis, Maurício

Tomé, Nivaldo Inácio, Ander-
son França, Gabriel Dou-
glas e André Torres. Dois
conquistaram a medalha de
prata: Daniel Brun e Vinícius
Inácio. Já as medalhas de
bronze foram conquistadas
por André Torres Júnior e
Adriano Brito. Destaque
para os atletas Maurício
Tomé e Ronaldo Reis que
trouxeram 2 medalhas de
ouro, nas categorias Com e
Sem Kimono.

Pela Equipe Atos Cara-
gua Bjj, conquistaram me-

dalha de ouro: Alexia Santos,
Lucas Guilherme, Erick Mar-
cos, Adalto Vinícius e Ema-
nuelle Carvalho. Denis Da-
masceno conquistou duas
medalhas de ouro, uma na
categoria e outra no Absolu-
to. O atleta Gilberto Rosenti-
no faturou a medalha de
prata, enquanto Rulia Aline
Gaspar conquistou medalha
de bronze. As equipes que
representaram a cidade,
agradecem todo o apoio
prestado pela Secretaria de
Esporte de Caraguatatuba.

Bertioga receberá grande
evento de Kick Boxing

Bertioga  -  Será reali-
zado neste próximo dia 9 de
dezembro, às 17 horas, no
Ginásio Municipal de Es-
portes de Bertioga (Rua
Henrique Montez, s/n), um
grande evento das Artes Mar-
ciais, o 1º. Fight Gala Chaku-
riki Kick Boxing K1. Não
haverá cobrança de taxa.

Estarão participando
mais de dez cidades do
Litoral, outras regiões de
São Paulo, Rio de J, Minas
Gerais e Paraná. As dispu-
tas de cinturão acontecerão
em lutas masculinas e fe-
mininas. A organização
estará a cargo do Mestre Luiz
Brum. O evento conta com o
apoio da Prefeitura de Ber-
tioga através de sua Secre-
taria de Turismo, Esporte e
Cultura. Não haverá cobran-
ça de ingresso no acesso
ao evento, devendo os que
comparecerem, fazer ape-
nas a doação de 1 kg de ali-
mento. Mais informações

KicKicKicKicKick Bok Bok Bok Bok Boxingxingxingxingxing
(Da Redação)

sobre o evento poderão ser
obtidas com o mestre Luiz

Brum através do aplicativo
whatsapp (13) 99739-2135.

Anuncie no

(12) 99620-9257  /  (13) 99659-7379

Municipal de Karatê reúne
200 atletas no Ciase Sumaré
em Caraguatatuba

Caraguatatuba  -  Du-
zentos atletas das escoli-
nhas da Secretaria de Es-
portes de Caraguatatuba
participaram do Campeo-
nato Municipal de Karatê no
último dia 26, no Centro Inte-
grado de Ações Sócioedu-

cativas (Ciase) do Sumaré.
Além dos alunos dos nú-
cleos esportivos, 20 compe-
tidores de Ilhabela lutaram
no torneio. Cerca de 500
pessoas, entre público e
familiares dos karatecas
assistiram o evento.

Os atletas disputaram
no Kumite (Shiai/lutas) e
Katá (sequência de técnicas
e movimentos de luta). Com

o apoio da Prefeitura de
Caraguatatuba e organizado
pelo professor Ângelo Oli-
veira e Sensei Fernando
Cascone, o campeonato ar-
recadou 80 quilos de alimen-
tos para as famílias caren-
tes do município. A competi-
ção foi a última atividade
dos alunos antes do exame
de faixa, no dia 9 de dezem-
bro, nos núcleo esportivos.

Cubatão fecha os Jogos
Abertos na 38ª colocação

Cubatão  -  A cidade de
Cubatão finalizou a 81ª
edição dos Jogos Abertos do
Interior Horácio Baby Barioni
na 38ª colocação, com 26
pontos. Ao todo, foram 192
cidades participantes. O

campeonato se encerrou no
último dia 26, e o destaque
foi a equipe de Handebol
Feminino com a conquista
do vice-campeonato.

Esta edição dos Jogos
Abertos foi organizada pelas
cidades de Santo André, São
Bernardo do Campo, São
Caetano do Sul, Mauá e Rib-
eirão Pires, com o apoio de
Rio Grande da Serra. A final

de Handebol foi disputada
entre Cubatão e São Caeta-
no do Sul, com derrota  cuba-
tense por 13 a 24, jogo vá-
lido pela 2ª Divisão até 21
anos. Cubatão também
pontuou na Ginástica Rít-
mica Feminina, com a 3ª co-
locação, Karatê Masculino,
7ª colocação, Luta Olímpica
Masculina, 3ª colocação e
Feminina, 4ª colocação. 
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Jogos Recreativos e Esportivos
do Idoso de Caraguatatuba
estão com inscrições abertas

Caraguatatuba  -  Estão
abertas as inscrições gra-
tuitas para os 9º Jogos
Recreativos e Esportivos do
Idoso de Caraguatatuba
(Joremi). Os esportistas
competem nas modalida-
des Atletismo, Buraco, Do-
minó, Damas, Natação,
Tênis, Tênis de Mesa, Ma-
lha, Truco, Vôlei Adaptado,
Dança de Salão, Bocha e

Xadrez. As inscrições podem
ser efetuadas entre 8 e 17
horas, na Secretaria de
Esportes e Recreação, na
Avenida José Herculano, 50,
no Jardim Britânia, median-
te a apresentação de um
documento de identidade e
exame médico com data
não superior a três meses.

O atleta deverá ter idade
superior a 60 anos ou com-
pletar 60 anos no próximo
ano. De acordo com o se-
cretário de Esportes e Re-
creação, Edvaldo Ormindo

da Silva, o Joremi é promo-
vido com a intenção de pro-
piciar momentos de des-
contração, integração e so-
cialização entre os idosos.
Também promover ativida-
des físicas que proporcio-
nem bem estar físico e men-
tal com orientação profis-
sional especializada.

Os jogos serão realiza-
dos no dia 9, à partir das 8:30
horas, no CEMUG, Jardim
Britânia. O Joremi será sele-
tiva para os Jogos Regio-
nais dos Idosos (JORI) 2018.

Foto: Luis Gava/PMC

Caraguatatuba  -  A
cidade de Caraguatatuba
recebeu nos dias 25 e 26
deste mês, na Praça Sen-
sorial, uma etapa do Circuito
Saúde com atividades es-
portivas envolvendo  crian-
ças e adultos praticando
caminhada, corrida, ciclis-
mo, tudo de uma forma bem
descontraída e prazerosa.

Realizado pela APEAA -
Associação Paulista de
Esportes de Ação e Aventura,
com apoio da Prefeitura de
Caraguatatuba, o evento foi
executado em duas fases.
No sábado aconteceram
atividades para crianças, o
Circuito Saúde Eco Kids, a
partir de 4 anos de idade até
12 anos, como corrida, bike
kids e até uma aula de
aquecimento.

No domingo acontece-
ram atividades para adultos
com a Caminhada de 2,5
km e o chamado Treinão,
uma corrida de 6,7 km que
saiu da praça seguindo no
sentido Centro da cidade e
subindo o Morro Santo Antô-
nio. Os corredores voltaram
pela região em que estão
sendo executadas obras da
Rodovia dos Tamoios com
muito verde a ar puro.

O percurso foi encer-
rado na Praça Sensorial. As
inscrições foram gratuitas e
todos os participantes rece-
beram kits com camisetas,
squezze e frutas, além de
medalha de participação
para os que concluíram o

Atletismo de Ilhabela prestigia
o Circuito Saúde Eco Kids

Ilhabela  -  Uma das
equipes participantes do
Circuito Saúde Eco Kids foi
a Escolinha de Atletismo de
Ilhabela, formada por 18 alu-
nos, entre 5 e 13 anos em
provas de 50 até 300 me-
tros, entre os mais de 200
participantes. Na categoria
de 9 anos, os alunos Clara
Garcez e Guilherme dos
Santos venceram em pri-
meiro lugar na prova de
50m. Pietro Eduardo, obteve
a segunda colocação. Já
Maria Eduarda Silva, de 8

 Atletismo Atletismo Atletismo Atletismo Atletismo
(Da Comunicação/PMI)

Foto: Divulgação/PMI

anos, garantiu o segundo
lugar. Júlio César de Souza
foi o campeão da prova de
100m, na categoria de 10
anos. Yuri Bento ficou em
quarto lugar. Entre as meni-
nas, Vitória dos Santos ficou
em segundo lugar, enquan-
to Gabrielli Santos, alcançou
a terceira colocação.

Na prova de 200m, Vic-
tor dos Santos Silva foi cam-
peão da categoria de 12
anos. Nesta mesma dis-
tância, Maria Ingrid Berto foi
campeão, Eric Fontoura Na-
ves ficou com o segundo lu-
gar e Wendel dos Santos
alcançou o quarto lugar. Já
na categoria de 13 anos o

campeão foi Alex de Souza
Siqueira, nos 300m, e na
mesma prova a campeã foi
Daiane da Silva. 

O professor Adão Dias
Durval agradeceu o apoio da
Secretaria de Esportes e
Lazer aos alunos. “É gratifi-
cante ver o crescimento
destas crianças, tenho or-
gulho das conquistas. Esta-
mos nos preparando para o
dia 16 de dezembro, parti-
cipar em São Paulo, no
Ginásio do Ibirapuera, da
São Silvestrinha, e sem o
apoio da Prefeitura de
Ilhabela nada disso estaria
acontecendo”, disse o
professor Adão Dias.

 Saúde Saúde Saúde Saúde Saúde
(Da Redação)

Circuito Saúde agita
Caraguatatuba e envolve
crianças e adultos no esporte

percurso. O secretário muni-
cipal de Esporte Edvaldo
Ormindo esteve prestigi-
ando o evento participando

da Caminhada, assim como
também esteve presente o
Diretor Rodrigo Negreti e
uma equipe da Secretaria.

Fotos: Jornal do Esporte

Ubatuba conquista primeiro
lugar no Festival de Judô e
Campeonato por Faixas

Ubatuba  -  O VIII Festival
de Judô e Campeonato por
Faixas de Ubatuba reuniu no
último dia 19, no Ginásio do
Tubão, cerca de 200 atletas
de São José dos Campos,
Ubatuba, Caraguatatuba,
São Sebastião, Jacareí, Ca-
çapava e São Paulo.

O evento, que encerra o
calendário 2017 de competi-
ções de Judô na região, foi
realizado pela Associação
Esportiva de Ubatuba e
Federação Paulista de Judô
- 2ª Região, e teve o apoio
da Prefeitura de Ubatuba,
por meio das secretarias de
Esportes e Lazer, Saúde,
Companhia Municipal de
Turismo (Comtur) e Funda-
ção de Arte e Cultura de
Ubatuba (Fundart), além da
Guarda Mirim, Escola Téc-
nica de Enfermagem

(ETENF) e Associação Co-
mercial e Industrial de
Ubatuba (ACIU).

As disputas se inicia-
ram com as categorias Sub
15, no Festival de Judô,
quando todos os participan-
tes são premiados com me-
dalhas do primeiro ao quar-
to lugar, como forma de in-
centivo. No evento também
foi feita homenagem ao
mestre faixa preta 6º dan,
professor Josino Francisco
de Souza, que recebeu pla-
ca de honra.

O presidente da As-
sociação Esportiva de Uba-
tuba, Luiz Carlos Castilho Jr.
(Tuta), ressaltou o brilhante
desempenho da equipe de
apoio. “O evento ocorreu
com 100 por cento de apro-
veitamento e não foi regis-
trado nenhum incidente”,
afirmou Tuta. “Agradecemos
a todos os estabelecimen-
tos comerciais da cidade
que nos deram seu apoio,

sem os quais não podería-
mos ter realizado este even-
to”, completou. Tuta infor-
mou que, no início do ano,
novas bolsas de Judô serão
abertas para crianças e
adolescentes. O evento fará
parte do Calendário Oficial
de Ubatuba para o ano de
2018. A classificação do
festival considera o maior
número de participantes por
equipes e teve o seguinte
resultado: 1º lugar - Projeto
Aprendiz de Samurai (Uba-
tuba); 2º lugar - Prefeitura de
Caraguatatuba; 3º lugar -
Prefeitura de São José dos
Campos e 4º lugar - Projeto
Fábrica de Cidadãos (Ubatu-
ba). Já no Campeonato Aber-
to por Faixas, o resultado foi
o seguinte: 1º lugar - Projeto
Fábrica de Cidadãos (Ubatu-
ba); 2º lugar - Prefeitura de
São Sebastião; 3º lugar -
Prefeitura de Caraguatatuba
e 4º lugar - Academia Dojo
Kano (Ubatuba).

Foto: Divulgação
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Mês da criança foi mais que
especial para as meninas da
Ginástica Rítmica de Peruíbe

Peruíbe  -  O mês de
outubro foi marcado por
treinos intensivos para as
alunas da escola de Ginás-
tica Rítmica da Prefeitura
Municipal de Peruíbe. Isso
se deu tendo em vista a par-
ticipação em dois torneios
importantes da Liga Metro-
politana e da Federação
Paulista de Ginástica que
ocorreram em outubro.

No dia 15, por mobili-
zação dos pais e responsá-
veis das alunas, a cidade de
Peruíbe foi representada na
X Copa Corpo em Ação, na
Arena Santos com 23 gi-
nastas. Nesse evento, nove
ginastas foram destaques
em suas categorias, sendo
elas: Alice Bonfim, Jamile
Trigo, Manuela Henrique de
Oliveira, Manuela Rodrigues
Mendes e Maria Eduarda
Ranjel na categoria mãos
livres Nível A (até 8 anos) e
na categoria corda (acima
de 9 anos) foram destaques
as ginastas Izabella Trigo,
Laura Viudes, Maria
Clara Cerqueira e
Maria Eduarda Paz.

Ainda, o profes-
sor e técnico Ricardo
Alcântara e as coreó-
grafas Leticia Maciel
e Janine Bauer trou-
xeram para Peruíbe
o Troféu de primeiro
lugar por equipe de
Corda e terceiro lu-
gar por equipe de
Mãos Livres.

No dia 21, com
apoio da Prefeitura
de Peruíbe as ginas-
tas foram com uma
delegação com cer-

Avenida Domingos da Costa Grimaldi, 17 - Centro - Peruíbe

Professora Letícia Maciel e professor Ricardo Alcântara com as meninas
que foram premiadas na disputa com Cordas.

ca de cinquenta atletas à
São Bernardo do Campo,
onde competiram no Troféu
São Paulo, organizado pela
Federação Paulista de
Ginástica.

Nessa competição,
nove atletas se destacaram:
categoria Baby Mãos Livres:
Larissa Zenilda Santos e
Manuela Rocha; categoria
Pré-Mirim Mãos Livres:
Jamilie Trigo, Alice Bomfim
e Ana Karolina Paixão; cate-
goria Mirim Mãos Livres:
Maria Clara Cerqueira,
Maria Laura Marinho e Laura
Viudes e na categoria Cor-
da: Izabella Trigo Baltazar.
No Troféu São Paulo foi a
primeira vez que a cidade foi
representada por conjunto,

onde Jamilie Trigo, Maria
Clara Cerqueira, Alice Bom-
fim, Laura Viudes e Maria
Laura Teles fizeram uma
excelente apresentação da
música “São Paulo, São
Paulo”.

Vale ressaltar que nes-
sa competição muitas gi-
nastas obtiveram nota
acima de 8, o que permite a
mudança de nível para o
ano de 2018 e quinze delas
obtiveram resultado que
possibilitou a participação
na Copa São Paulo, deixan-
do de competir na modali-
dade iniciantes e passando
ao nível intermediário. Ani-
madas, as ginastas aguar-
dam um futuro repleto de
novas conquistas.

Caraguatatuba é destaque na
Ginástica Rítmica em São
Bernardo do Campo

Caraguatatuba  - Gi-
nastas da Secretaria de
Esportes de Caraguatatuba,
juntos com a Cia. Filhas da
Dança, estiveram presen-
tes na Massificação de
Ginástica Rítmica, realizada
no Ginásio Poliesportivo de
São Bernardo do Campo,
no último dia 11. O evento
foi realizado pela Cia GR
Brasil e contou com a parti-

cipação de atletas que com-
petiram em sete níveis de
dificuldades individuais.

Entre os níveis estavam
Mãos Livres, Bola, Corda,
Arco, Fita e Maças. Confira
a participação das ginastas
de Caraguatatuba no
evento: Rayane da Silva
Rodrigues - Nível B Mirim -
Nota 9.0 (ginasta Destaque
e prêmio de  maior nota do
nível B), Joana da Silva
Prates - Nível B Mirim - Nota
8,9, Ana Clara Parleta
Trombini - Nível B Mirim -

Nota 8,3, Geovana dos
Santos Lamim - Nível B
Infantil - Nota 8.6, Ana Júlia
Evangelista dos Santos -
Nível B Adulto - Nota 8.5,
Natália Lima Stillano - Nível
C Mirim - Nota 9.0 (ginasta
Destaque e maior nota do
nível), Rayane Camilli da
Silva - Nível C Mirim - Nota
8:3, Flaviane da Silva
Rodrigues - Nível E Adulto -
Nota 7.9, Gabriela Odorizzi
M. Fernandes - Nível F - Nota
8.1 e Sabrina Moreira Alves
- Nível G - Nota 8.5.

Chega ao final a 9ª edição dos
Jogos Estudantis de Ilhabela

Ilhabela  -  A 9ª edição
dos Jogos Estudantis de
Ilhabela foi encerrada no
último dia 23, no Ginásio
Municipal Oscar Schimidt
com muita música, coreo-
grafias e acrobacias das
cheerleaders (líderes de tor-
cida) de diversas escolas da
rede municipal de ensino da
cidade. A edição deste ano
contou com diversas novi-
dades em seu novo formato,
que valorizou principalmen-
te o trabalho em equipe,
entre professores e alunos,
com a construção de novos
jogos, escolas anfitriãs,
festival de Tênis, festival de
Atletismo e a confecção das
medalhas pelos próprios
alunos, que foram entre-
gues durante os jogos.

“Os Jogos Estudantis
desde ano teve a participa-
ção efetiva dos professores
de Educação Física, tentan-
do aproveitar um pouco de

Jogos EscolaresJogos EscolaresJogos EscolaresJogos EscolaresJogos Escolares

(Da Redação)

Foto: Camila Migliorini/PMI

todas as atividades pedagó-
gicas, sempre respeitando
os princípios do esporte
educacional. Tivemos o su-
porte de diversas pessoas,
como a Secretaria de Es-
portes e o projeto De Madei-
ra, que apoiaram esse novo
formato”, disse o coordena-
dor de Educação Física,
Leonardo Scarpa Zanzini.

Para a secretária de
Educação, Yeda Lopes, a
participação das escolas e
a colaboratividade entre
todos fizeram o sucesso do
evento. “Este novo formato
possibilitou a interação e a
amizade entre as crianças,
que deixaram toda a riva-
lidade da disputa estudantil
de lado, recebendo com
alegria e entusiasmo os
colegas de outras escolas,
promovendo momentos
únicos do começo ao fim
dos jogos”, afirmou.

O encerramento contou
ainda com homenagens
aos professores de Educa-
ção Física, aos alunos do
ensino fundamental I e a

premiação do ensino funda-
mental II, que consagrou os
seguintes ganhadores:
“Melhor Desempenho Es-
portivo” - E.M. Waldemar
Belisário, por quatro vitórias
em finais; “Fair Play” - E.M.
Anna Leite Julião Torres,
pela conduta exemplar dos
seus alunos durante as
partidas; “Inter-Disciplinari-
dade” - E.M. Prof. Ruth Car-
doso, pelo compromisso de
professores de outras dis-
ciplinas ao assumirem fun-
ções da organização du-
rante o afastamento médico
da professora de Educação
Física; “Equipe de Mídia” -
E.M. Paulo Renato Costa
Souza, pela construção da
página do Facebook pelos
alunos para divulgação dos
eventos ligados aos Jogos
Estudantis na sua escola;
“Melhor Escola Visitante” -
E.M. Professora Eva Espe-
rança, conforme avaliação
dos alunos; e “Melhor Es-
cola Anfitriã” - E.M. Mércia Do
Nascimento Dias, segundo
avaliação dos alunos.

Os Jogos Escolares de Ilhabela apresentou diversas novidades e forte
parceria entre as secretarias de Educação e Esporte.

Foto: Divulgação
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Ginastas do Brasil FC ganham medalhas no Pan-Americano
de Ginástica Estética de Grupo

Santos  -  Aconteceu na
cidade de Mérida, no México,
o 1º. Campeonato Pan-
Americano de Ginástica
Estética de Grupo, uma
promoção da Federação
Internacional de Ginástica
Estética de Grupo (IFAGG) e
Federação Mexicana de
Ginástica Estética de Grupo
(FENMEGEG). Nove conjun-

 A Ginástica Estética de
Grupo - Aesthetic Group
Gymnastics (AGG) é um
modalidade relativamente
nova. Foi fundada na
Finlândia. As primeiras
competições de AGG foram
organizadas em 1950, em-
bora o primeiro Campeo-
nato Mundial ocorreu ape-
nas em 2000.

Todas as regras de
Ginástica Estética são
definidas pela Federação
Internacional de Ginástica
Estética de Grupo (IFAGG),
que foi fundada em 2003. A
ginástica estética tem

GinásticaGinásticaGinásticaGinásticaGinástica
(Da Redação)

Fotos: Divulgação

tos do Brasil, participaram da
competição em diversas
categorias, dentre eles três
de Santos, do Brasil Futebol
Clube, nas categorias 10-12
anos, Junior e Sênior.

No primeiro dia de apre-
sentações, 30 de setembro,
os três conjuntos do tradi-
cional clube de Ginástica de
Santos se classificaram
para as finais, que aconteceu
no dia seguinte, no Ginásio
Multiuso do Complexo Es-
portivo de Kukulkan. Após a

soma das apresentações,
o conjunto da categoria 10-
12 anos ficou com o terceiro
lugar, atrás apenas de duas
equipes mexicanas.

O conjunto Junior foi
campeão, assim como o
conjunto da categoria Sê-
nior. As ginastas tem o
apoio da Secretaria Muni-
cipal de Esportes de Santos
e da Fundação Pró-Esporte
de Santos. Na classificação
geral de todas as catego-
rias, o Brasil (país) ficou
com a primeira colocação,
seguido por México e
Canadá.

PAN-AMERICANO -
Em novembro do ano pas-
sado foi feita uma reunião
com os países da América
e em votação foi escolhida
a cidade de Mérida para
sediar o evento.

O primeiro Campeo-
nato Pan-Americano contou
com a participação de 20
conjuntos, aproximada-
mente 200 ginastas, de três

países diferentes: México,
Canadá e Brasil. Também
no quadro de juízes, o nosso
país esteve representado
pelo arbitro internacional da
modalidade Thiago Herme-
negildo, que também é trei-

nador das equipes do Brasil
Futebol Clube.

O Campeonato Pan-
Americano acontecerá de
dois em dois anos, alter-
nando com o Campeonato
dos Quatro Continentes,

torneio promovido pela
IFAGG, que não contempla o
continente Europeu para
poder incentivar os países
que não tem tradição nessa
modalidade a terem maior
desenvolvimento.

O que é a Ginástica Estética de Grupo

muitas características se-
melhantes com a Ginástica
Rítmica, mas são consi-
derados esportes dife-
rentes. As equipes de AGG
são mais numerosas e os
movimentos são mais li-
gados e amplos.

Não há aparelhos uti-
lizados em competições
internacionais AGG, diferente
da Rítmica, conhecida pelo
seu trabalho com aparelhos
manuseáveis como o Arcos,
Fitas e Bolas. Os aparelhos
são usados apenas em fes-
tivais nacionais de Ginástica
Estética. No entanto, Ginás-

tica Estética pode ser con-
siderada como um tipo
muito mais complicado de
esporte. Ela inclui recursos
de Ginástica Rítmica,
Dança e Acrobacia.

As coreografias devem
ser muito bem elaboradas,
pois não existe a pos-
sibilidade de “se esconder”
com o aparelho. O sin-
cronismo tem de beirar a
perfeição e a limpeza dos
movimentos tem que ser
muito clara, uma vez que
não há aparelhos nas
coreografias. Existem mui-
tas qualidades que são

desenvolvidas por meio da
Ginástica Estética.

As ginastas tornam-se
flexíveis e fortes, além de
coordenadas, velozes e
leves. A movimentação da
AGG é baseada em movi-
mentos naturais do corpo.
Tais movimentos incluem
saltitos, ondas de corpo,
saltos, balanços, equilíbrios,
rotações e passos de dança.

Todos os movimentos
devem suavemente fluir de
um elemento para outro. Na
Ginástica Estética de Grupo
as coreografias duram qua-
se três minutos.

Todas as regras de Ginástica Estética são definidas pela Federação Internacional de Ginástica
Estética de Grupo (IFAGG), que foi fundada em 2003.

Ginástica Rítmica é destaque nos Jogos Abertos do ABC

Litoral Paulista  -  A
Ginástica Rítmica, ou GR
como é falada pelos prati-
cantes, é um dos esportes
mais bonitos nas disputas
dos Jogos Abertos do Inte-

rior Horácio Baby Barione.
Chama atenção pela leveza,
graciosidade, acompanha-
mento musical em sua tota-
lidade e plasticidade.

Entre os dias 18 e 21
desse mês, no ginásio do CP
Armando Corujeira, que já foi
palco de importantes tor-
neios da modalidade, como

o Campeonato Brasileiro
Juvenil, o Torneio Regional
do Sudeste e o Campeo-
nato Paulista de Grupos,
passaram pelo tapete mais
de 380 ginastas, de todo o
Estado de São Paulo, bri-
gando pelas 24 medalhas
em disputa.

Do Litoral Paulista,
participaram as equipes de
Santos, Cubatão, Praia
Grande e Ubatuba. Nas
disputas da 2ª. Divisão,
categoria até 14 anos, a
equipe de Praia grande
ficou em terceiro lugar no
geral, com destaque para a
ginasta Giovanna Ribeiro
que foi campeã no aparelho
Bola. Nas disputas da 2ª.

D i v i s ã o ,
categoria
L i v r e ,
C u b a t ã o
conquistou
o ouro na
fita, com
K a t i a n e
Barbosa,
b r o n z e
nas mãos
livres, com
H e l o i s a
Escolástico,
bronze no
individual
geral (soma das 4 provas
individuais) e bronze no geral
da cidade. Nas disputas da
1ª. Divisão categoria Livre,
Ubatuba obteve a terceira

colocação no geral da ci-
dade, e emocionou o público
presente na prova de
Conjunto Misto, de 3 bolas e
2 cordas, utilizando um mix
de músicas de Elis Regina.

Santos também parti-
cipou nessa categoria, se
destacando nas provas

individuais com a ginasta
Layla Salim, que sagrou-se
terceira colocada nas Mãos
Livres, Amanda Macena, que
foi vice-campeã na prova de
Bola, trazendo assim o
bronze no individual geral
(soma das quatro provas)
para a cidade de Santos.CUBATÃO

SANTOS UBATUBA PRAIA GRANDE

Amanda Macena no pódio
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Caraguatatuba ganha título
inédito na modalidade Damas
nos Jogos Abertos do Interior

Caraguatatuba  -  A
equipe de Damas da Secre-
taria de Esportes de Cara-
guatatuba, comandada pelo
técnico Jonathan Ramos
Andrade, conquistou no
último dia 24, a terceira
colocação nos 81º Jogos
Abertos do Grande ABC, em
São Caetano do Sul. Se-

gundo o técnico, a equipe
formada por alunos da
escola Ismael Iglesias do
projeto Esporte na Escola,
preparou-se intensamente
durante dois meses para
chegar no objetivo.

“Neste ano, tivemos vá-
rias conquistas e, por meio
delas, transformamos Cara-
guatatuba em potência na
modalidade Damas no Es-
tado de São Paulo”, afirmou
Jonathan. Os alunos que

marcaram presença na
competição foram Pedro
Henrique, Valmir Wagner,
João Rodrigues, Sayllor,
Lucas Pereira e a capitã da
equipe Vitoria Ellen.

Os principais resulta-
dos da modalidade nesta
temporada foram estes:
Jogos da Juventude - 3º
lugar; Jogos Regionais em
Caraguatatuba – 1º lugar e
Jogos Abertos do Interior - 3º
lugar.

Atletas cobram e Semes resolve
polêmica da premiação

Ivanilda Pereira e Rodrigo
Sobral vencem última etapa
do Campeonato Santista

Santos - Cerca de 2 mil
pessoas estiveram nas ruas
da cidade, no dia 26, para
participar da quinta e última
prova do 32º Campeonato
Santista de Pedestrianismo,
etapa do 6º BPMI. Com lar-
gada e chegada em frente
ao quartel no bairro do Gon-
zaga, Ivanilda Pereira com
39min57s e Rodrigo Sobral
com o tempo de 31min46s
foram os vencedores.

Ivanilda teve dupla co-
memoração. Além de vencer
a etapa, se tornou a campeã
de 2017. “Foi uma tempora-
da muito boa. Venci quatro
etapas e conquistei o Cam-
peonato Santista. É uma
honra”. Entre os homens o

Santos  -  Após a reali-
zação da quarta etapa do
Campeonato Santista de Pe-
destrianismo, Corrida do
Comerciário, a polêmica da
entrega da premiação da
prova tomou conta das re-
des sociais. Atletas cobra-
vam o cumprimento do regu-
lamento que previa troféu
aos 3 primeiros colocados
por categoria, porém a orga-
nização do evento não cum-
priu o determinado, premi-
ando o campeão com troféu
e com medalhas o segundo
e terceiro colocados. A recla-
mação tomou mais vulto
quando foi revelado por al-
guns corredores que o cam-
peonato teve verba aprovada
através da Lei Paulista de In-
centivo ao Esporte (SELJ),
no valor de R$ 555.175,00
para as etapas do certame.

A reclamação dos cor-
redores chegou ao Jornal do
Esporte que procurou a Se-
cretaria de Comunicação da
Prefeitura de Santos, que
enviou a seguinte nota à nos-
sa redação: “A quarta etapa
do 32º Campeonato Santista
de Pedestrianismo, no dia
29, foi realizada em parceria
com o Sesc, que ficou res-
ponsável pela premiação.
No entanto, por falha na co-
municação entre a Secre-

PedestrianismoPedestrianismoPedestrianismoPedestrianismoPedestrianismo
(Da Redação)

campeão antecipado, David
Benedito de Macedo não
participou da última prova.
Sobral aproveitou e venceu
sua primeira etapa no ano.
No pódio masculino, José
Uilton Santos (32min04s) foi
o segundo colocado e Ro-
drigo Santejo (32min35s), o
terceiro. No feminino, Laris-
sa Cristina Silva (42min03s)
e Angelina das Graças Ra-
fael (42min33s), completa-
ram as primeiras coloca-
ções. O Campeonato San-
tista de Pedestrianismo é
organizado pela Prefeitura
de Santos, por meio da Se-
cretaria de Esportes (Se-
mes). A quinta etapa tem
apoios da Polícia Militar,
Sesc, Unip, Marinha do Bra-
sil, Codesp, JRA Corretora
de Seguros e Sabesp.

CADEIRANTES  -  Entre
os cadeirantes, muita festa

para a comemoração do
aniversário de 12 anos da
equipe Fast Wheels/Fupes/
MSC. Atleta da equipe, Va-
nessa Cristina venceu entre
as mulheres. No masculino,
vitória de Carlos Pierre Silva.
“Vencer aqui é um orgulho.
Fiz minha melhor marca
pessoal e consegui acom-
panhar os atletas do mascu-
lino. Essa vitória me deu
mais energia para as próxi-
mas provas do ano” destaca
a campeã.

Treinador e fundador da
equipe Fast Wheels, Eduar-
do Leonel comemorou mais
um ano de sucesso. “Reuni-
mos cerca de 40 crianças
em atividades de inclusão
ao inverso e foram 13 cadei-
rantes na corrida. Foi uma
festa fantástica. A cidade de
Santos é referência em
corrida de cadeira de rodas”

taria Municipal de Esportes
e o Sesc, não foi informada
à entidade parceira a mu-
dança no regulamento da
competição que, neste ano,
de acordo com o artigo 30,
 prevê que sejam premiados
com troféus ao final de cada
etapa os três primeiros atle-
tas na classificação geral e
os três  primeiros de cada
categoria. Por isso, no dia
foram premiados com tro-
féus apenas o primeiro co-
locado de cada categoria. O
segundo e terceiro coloca-
dos receberam medalhas,
como ocorria nos anos ante-
riores. A Secretaria Municipal
de Esportes já está provi-
denciando os troféus para
os atletas que ficaram na se-
gunda e terceira colocações
de cada categoria. Eles se-
rão informados sobre como
proceder para receber a
premiação. Sobre o projeto
apresentado à Secretaria de
Esporte, Lazer e Juventude
do Estado para a realização

do Campeonato Santista de
Pedestrianismo, a Semes
informa que o valor aprovado
na Lei Paulista de Incentivo
ao Esporte em 2017 é de R$
483.915,00. O projeto foi
aprovado, mas o valor não
foi captado porque o orça-
mento estabelecido pela lei
esgotou antes de a Semes
conseguir patrocinadores. A
Semes já solicitou a recon-
dução do projeto à Secreta-
ria de Estado para o ano de
2018. O programa estadual
de incentivo ao esporte per-
mite o apoio de empresas a
projetos esportivos em troca
de desconto no ICMS. Ape-
sar de não ter captado o re-
curso aprovado e das restri-
ções orçamentárias, a Se-
mes manteve a realização
dessa que é a competição
de 10km mais tradicional da
cidade, com a participação
de 2 mil atletas por etapa”,
justificou em nota a Prefei-
tura de Santos referindo-se
ao Campeonato Santista.

Foto: Divulgação/PMS

Malha de São Sebastião é
bicampeã invicta nos 81º Jogos
Abertos do Interior

São Sebastião  -  A
equipe de Malha de São
Sebastião sagrou-se bi-
campeã dos Jogos Abertos
do Interior, ao bater Ribeirão
do Sul por 142 a 74, em par-
tida disputada na cidade de
Mauá, na região do ABC

MalhaMalhaMalhaMalhaMalha
(Da Comunicação/PMSS)

paulista, coroando uma
campanha invicta dos se-
bastianenses. Foram quatro
vitórias em quatro partidas
até o troféu ser erguido pe-
los atletas do Litoral Norte.

Na primeira fase, São
Sebastião venceu Piras-
sununga e Birigui por 76 a
50 e 106 a 58, respectiva-
mente. Classificada em
primeiro lugar no grupo A, o

adversário da semifinal foi
Mogi Guaçu e nova vitória
para São Sebastião, desta
vez por 140 a 114. É o se-
gundo título consecutivo da
modalidade para São Se-
bastião, que já havia sido
campeã no ano passado,
nos Jogos Abertos disputa-
dos na cidade de São Ber-
nardo do Campo, também
na região do Grande ABC.

Anuncie no

(12) 99620-9257  /  (13) 99659-7379
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Prefeitura de Caraguatatuba lança programa Boa
Medida para alunos da rede pública do município

Caraguatatuba  -  No
dia 24 de outubro, no CIASE
Sumaré, aconteceu o lança-
mento do programa Boa
Medida, iniciativa municipal
de combate ao sobrepeso,
obesidade e sedentarismo
infantil que irá alcançar os
cerca de 7 mil alunos matri-
culados na rede pública de
ensino. Quatro dias depois,
foi lançado o Boa Medida
Servidor que visa alcançar
até 4 mil funcionários públi-
cos do município.

O programa que foi
instituído através de um
projeto de lei aprovado na
Câmara Municipal por ini-
ciativa do vereador Tato
Aguilar, foi apresentado às
autoridades presentes atra-
vés do site da prefeitura na
sala administrativa da ini-
ciativa no próprio CIASE.

Para marcar o início das
atividades práticas, alunos
presentes ao lançamento

O projeto prevê ainda a instalação do Centro
de Medidas Corporais e de Avaliação Física –
Cemcaf, o primeiro do Litoral Norte.

fizeram atividades na quadra
poliesportiva com profes-
sores de Educação Física e
em seguida, ao lado do
prefeito Aguilar Júnior e
demais autoridades fizeram
uma caminhada por ruas do
bairro e orla da praia. Como
um pré-lançamento do Boa
Medida Servidor, o prefeito
Aguilar Júnior teve suas
medidas (altura, peso e cir-
cunferência abdominal) ca-
dastradas no site e lançou-
se ao desafio de perder 14
kg em 6 meses.

Estiveram presentes
também ao evento, o presi-
dente da Câmara Municipal
de Caraguatatuba, Renato
Leite Carrijo de Aguilar e o
vereador João Silva De Pau-
la e o secretário de Esportes
e Recreação, Edivaldo Or-
mindo.

O prefeito Aguilar Junior
disse que o Boa Medida visa
a saúde dos estudantes.
“Quando estamos acima do
peso, não podemos pensar
somente na questão estéti-
ca. A saúde e o bem-estar
são mais importantes. Esse

Após o lançamento do Boa Medida no CIASE Sumaré (acima), alunos da rede
pública, professores e autoridades fizeram caminhada ao ar livre.

projeto é tão bom que foi
estendido aos servidores
municipais”, disse.

O secretário de Educa-
ção ressaltou que a boa
saúde começa com boas
atitudes. “Esse projeto de-
pende, principalmente, da
força de vontade dos parti-
cipantes”, afirmou Ricardo
Ribeiro.

CEMAF - O programa
prevê ainda a instalação do
Centro de Medidas Corpo-
rais e de Avaliação Física –
Cemcaf, o primeiro do Lito-
ral Norte. O local será equi-
pado para oferecer aos alu-
nos, um programa de avalia-
ção específica da composi-
ção corporal, bem como
orientações e acompanha-
mento psicológico, nutricio-
nal e de atividades corporais
de promoção da saúde.

O programa desenvol-
vido pelo Setor de Projetos
da Secretaria de Educação
tem o objetivo de identificar
e encaminhar esses estu-
dantes para os Núcleos de
Atividade Esportiva e de
Práticas Corporais, onde
integrarão um programa de
atividades esportivas, três
vezes por semana, com du-
ração de 60 minutos cada
aula, para a promoção da
saúde e redução de peso.

O programa desenvol-
vido pelo Setor de Projetos,
em parceria com o Setor de
Informática Educativa, fez
uma pesquisa com 7.956
alunos, de seis a doze anos
da rede municipal de ensino
e diagnosticou que 20,6 %
estão obesos e 17,8% com
sobrepeso, representando
um índice de 38,4%, ou seja,
3.052 estudantes. Desse
grupo identificado, 85% não
pratica atividade física
regularmente.

Os participantes junta-
mente com os pais, pas-
sarão regularmente pelo
Cemcaf para acompanha-
mento de suas avaliações e
orientações com nutricio-
nista e psicólogo. O Projeto
Boa Medida disponibiliza um

site exclusivo para os ges-
tores e professores de Edu-
cação Física da rede munici-
pal, uma ferramenta inédita
e eficaz na transmissão de
dados on-line colhidos na
avaliação de cada aluno e
por escola, que poderá ser
acessado por médicos,
psicólogos e nutricionistas
credenciados no projeto,

ampliando a rede de prote-
ção para as nossas crian-
ças e adolescentes no com-
bate ao sedentarismo e a
obesidade no município. O
Boa Medida tem como coor-
denador geral, Mário Luiz da
Silva, coordenadora peda-
gógica, Sandra de Paula e
coordenador técnico, Cícero
Alberto dos Santos.

O prefeito Aguilar Júnior fez o pré-lançamento do
Boa Medida Servidor dando o exemplo e
prometendo atingir objetivo em seis meses.

Boa Medida Servidor

 Legislativo Legislativo Legislativo Legislativo Legislativo
(Da Comunicação/CMC)

Aprovado projeto que cria o Dia do Combate ao Sedentarismo

Caraguatatuba  -  A
Câmara Municipal de Cara-
guatatuba aprovou o projeto
de lei 64/17, que institui no
município o Dia de Comba-
te ao Sedentarismo.

De autoria do vereador
Renato Leite Carrijo de
Aguilar (Tato Aguilar), a
proposta tem por objetivo
combater o sedentarismo,

que é caracterizado pela falta
ou diminuição de atividades
físicas. Com a aprovação, o
município irá promover e
incentivar práticas corporais
de promoção de saúde junto
aos munícipes e turistas.

De acordo com a pro-
positura, crianças e jovens
em idade escolar terão
prioridades nas políticas
públicas de combate ao
sedentarismo, através de
ações intersetoriais imple-
mentadas pelas secretarias

de Educação, Saúde e Es-
porte do município.

Em pesquisa realizada
pelo Ministério do Esporte,
em 2015, 45,9% dos brasi-
leiros seriam sedentários.
Segundo a Agência Nacional
de Saúde Suplementar –
ANS – esse estilo de vida
pode resultar em um au-
mento de até 16% com
gastos em saúde, seja em
exames, problemas crôni-
cos ou tempo de internação
hospitalar.

A proposta de autoria do vereador Tato Aguilar, combate o sedentaris-
mo, que é caracterizado pela falta ou diminuição de atividades físicas.

Fotos: Jornal do Esporte
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Brulher é destaque nas etapas
do Mundial de Surf WQS

Caraguatatuba  -  O
surfista caraguatatubense
Luciano Brulher 29, foi des-
taque nas etapas brasileira
do WQS da WSL (Liga Mun-
dial de Surf) que acontece-
ram  no Brasil nas últimas
semanas. A primeira foi em
Itacaré Bahia no QS 1500
que aconteceu na praia da
Tiriríca, quando ele avançou
até o 4º roud do evento que
foi vencido pelo guarujaen-
se Devid Silva o “Dvd”. Bru-
lher terminou o evento na 17ª
posição só não avançou sua
bateria devido a uma contu-
são no joelho que acabou
tirando da prova.

Indo pra Maresias para
o Hang Loose São Se-
bastião Pro válido pela 49ª
etapa do WQS (Word Qua-
lifive Series) evento com sta-
tus de 3000 pontos para o
ranking mundial do QS,
dessa vez apesar da lesão
e com cirurgia marcada ele
que não sabia se iria parti-
cipar, acabou enfrentando o
desafio de encarar as fortes
ondas de Maresias e os
atletas da elite do Surf mun-
dial, como Adriano de Souza,
Jadson André, Wigolly Dan-
tas, Jessé Mendes e o pri-
meiro campeão mundial do
Brasil pela WSL nada mais
nada menos que Gabriel
Medina, além de america-
nos, chilenos, argentinos,
peruanos entre outros que
estiveram em Maresias.

“Conversei com meus
apoiadores eles me apoia-
ram em não desistir desse
evento, fiz um tratamento
com gelo acupuntura e fisio-
terapia”, disse o atleta. No
auge das disputas Brulher
avançou duas baterias sur-

fando o possível devido a
limitação da lesão, com
isso deu o direito de enfren-
tar pela primeira vez Gabriel
Medina, que não deu chan-
ces aos seus oponentes na
disputa e marcou o maior
somatório e a maior nota na
bateria e do evento, mesmo
diante das circunstâncias,
Brulher ainda executou aé-
reos, batidas e Sneps e pre-
cisou apenas de 4,88 para
virar em cima do 2º colocado
Leo Barcelos, mas a escas-
sez de ondas na bateria não
deu chances dele avançar
para o 4º roud junto com Me-
dina, terminando a etapa na
33ª posição que já deu direi-
to a alguns dólares no bolso.

“Por um aéreo errado
perdi, mas estou feliz pela
oportunidade que tive diante
da circunstância de mal
conseguir caminhar devido
à minha lesão, só tenho
agradecer a Deus e a todos
que me mandaram mensa-
gens. Ano que vem espero
entrar de cabeça no WQS e
conseguir os parceiros para
cumprir essa missão. E
para finalizar realmente tive

uma aula de Surf com Medi-
na, onde vou poder evoluir
mais minhas técnicas”,
concluiu Luciano.

Valeu a experiência e
serviu como aprendizagem
diante de um público de
mais de 5 mil pessoas e
mais de 200 mil que assisti-
ram essa bateria ao vivo
pela internet, com isso o
atleta que é o único surfista
profissional de Caragua-
tatuba projetou seu nome a
nível mundial e ainda espera
um patrocinador de principal
para que possa participar do
maior número de etapas do
QS 2018 para atingir uma
vaga na elite do surf mundial.

Brulher no momento
conta com alguns apoios,
como FIDA (Secretaria de
Esportes de Caraguata-
tuba), Pranchas MB, Silva
Indaiá Supermercados,
Maui Surf Shop, DP Perso-
nal, Parafinas Manga Wax,
SDA Equipamentos e Core
Sports. Quem se interessar
em patrocinar ou apoiar o
atleta siga no instagran
@brulher88 ou facebook
Luciano Brulher. 

Ubatuba e São Sebastião se
reúnem para discutir sobre
Brasileiro de Surf 2018

Fotos: Divulgação/PMU

Encontro contou com a presença dos prefeitos, que reconhecem a
importância da realização do evento para o Litoral Norte.

Litoral Norte  -  O pre-
feito de Ubatuba, Délcio Sato
(PSD) recebeu, na manhã
do último dia 17, o prefeito
de São Sebastião, Felipe
Augusto, acompanhado de
representantes do Governo
e da Associação de Surf de
São Sebastião, para anali-
sar propostas de promoção
de etapas do Brasileiro de
Surf 2018 em Ubatuba e São
Sebastião, que seriam se-
diadas em praias como
Itamambuca e Maresias.

A equipe da secretaria
de Esportes e Lazer de
Ubatuba – Marcelo Surcin
“Marcelinho Carioca, secre-
tário; Richard Ricardo dos
Santos, secretário adjunto e
Fábio Fragoso de Lima, co-
ordenador do setor de Surf
– também participou da
reunião, juntamente com o
presidente da Associação
Ubatuba de Surf (AUS),
Marco Carvalho. “Seria uma

força tarefa juntando as duas
cidades”, explicou o rela-
ções públicas da prefeitura
de São Sebastião, Philipe
Marmo.

“A ideia é a implantação
de um circuito, denominado
Tríplice Coroa, cujo objetivo
é a pontuação dos atletas
como classificação para as
olimpíadas, além de incen-
tivar o fomento ao turismo no
Circuito Litoral Norte”, acres-
centou o prefeito de São
Sebastião, Felipe Augusto.

O prefeito Sato aprovou
a iniciativa, pois alia dois
grandes objetivos da sua
administração: o resgate de
Ubatuba como capital do
Surfe e o incentivo ao turis-
mo do Circuito Litoral Norte.
“Acreditamos que, com a
união de todos, podemos
realizar esse evento de
visibilidade mundial que
muito tem a agregar a nossa
cidade. Vamos oferecer o
apoio, dentro das nossas
possibilidades e buscando
parcerias, para que aconte-
ça e seja um sucesso”, afir-

mou. Durante o encontro,
foram discutidos diversos
assunto para definir o plano
de trabalho e a parceria entre
os dois municípios, tanto em
organização, como em bus-
ca por patrocínio, principal-
mente diante de um perfil
otimista de empresas que
já apoiam o esporte na re-
gião. Se aprovado, o evento
deve acontecer nos meses
de junho, julho e agosto de
2018, formado por três eta-
pas, e contando com trans-
missão ao vivo pela internet.

Há estudos para que,
além do apoio da iniciativa
privada e das associações
de surf das cidades, a dis-
puta também tenha o apoio
da WSL. Vale lembrar, ainda,
que também está em estu-
do a possibilidade do torneio
acabar sendo realizado em
escala mundial. O surf está
entre os esportes mais pra-
ticados no país e já foi oficia-
lizado como uma das moda-
lidades que vão estar em
disputa nos Jogos Olímpi-
cos de Tokyo 2020 no Japão.

Thiago Camarão leva o sul-americano da WSL South America

São Sebastião  -  O sur-
fista sebastianense Thiago
Camarão conquistou o tí-
tulo de campeão sul-ameri-
cano da temporada 2017
durante a disputa, realizada
na manhã do último dia 04,
no mar da praia de Maresi-
as, Costa Sul de São Se-
bastião. Um dos favoritos,
Camarão viu o título ser
decidido na última bateria
classificatória para as quar-

tas de final após receber a
nota 6,33 e ficar com o tercei-
ro lugar do catarinense Wil-
lian Cardoso. Morador da
praia de Juquehy, também
na Costa Sul de São Sebas-
tião, Camarão liderou o ran-
king desde a vitória na pri-
meira etapa em Mar del
Plata, na Argentina. O prê-
mio para os campeões re-
gionais da World Surf Lea-
gue (WSL) é a garantia de
participação nas principais
etapas do WSL Qualifying
Series, com status QS 6000
e QS 10.000 que, por sua

vez, são decisivas na disputa
pelas dez vagas para o CT.
Para ele, a estrutura estava
muito bem montada e dispu-
tar um título sul-americano
em casa perto da família tem
algumas vantagens.

“A estrutura está nota 10.
Fico muito feliz pelo título ain-
da mais por estar surfando
em casa, com toda a torcida
e a minha família por perto.
Só tenho a agradecer ao
carinho do público e a dizer
que certamente iremos em
frente, em busca de novos
desafios”, destacou.

O prêmio para os campeões regionais da World Surf League (WSL) é a
garantia de participação nas principais etapas do WSL Qualifying Series,
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32° Brasileiro de Dingue
reúne 47 barcos em Ilhabela

Ilhabela  -  O arquipéla-
go recebeu no feriado pro-
longado, de 3 a 5 desse
mês, o Campeonato Brasil-
eiro da Classe Dingue, na
Escola Municipal de Vela de
Ilhabela “Lars Grael”. O
evento reuniu grandes com-
petidores da modalidade.
Participaram 47 barcos de
diversos estados brasilei-
ros como Pernambuco, Rio
de Janeiro, Sergipe, Paraná
e São Paulo, além do Distrito
Federal. Foram sete regatas
em diversas modalidades:
Master, Mista, Sênior, Juvenil,
Grand Master, Feminina e
Estreante. Na categoria
geral, o primeiro lugar ficou
com a dupla Hans e Karina
Hutzler, do clube CIC – Per-
nambuco. Bruno Dos Reis
Oliveira e Ana Carolina

Varoni, da Escola de Vela de
Ilhabela, conquistaram a
segunda colocação.

David Baker, represen-
tante da Associação Brasi-
leira da Classe Dingue,
agradeceu o apoio da Pre-
feitura de Ilhabela. “Agradeço
a Secretaria de Esporte e
Lazer por trazer pela primei-
ra vez o Campeonato Brasi-
leiro de Dingue para Ilhabela
e a todos que se mobiliza-
ram para realizar o evento”,
disse. O secretário da pasta
e também velejador, José
Roberto de Jesus, destacou

o valor das competições
para o município. “Ilhabela
é reconhecida como Capital
da Vela e realizando um
evento como este, elevamos
o nome da nossa cidade.
Agradeço a prefeitura e aos
atletas que compareceram
em nossa Escola de Vela,
que estará à disposição
para treinos sempre que
precisarem”, declarou. O
evento foi promovido pela
Prefeitura de Ilhabela, por
meio da Secretaria de Es-
porte e Lazer, e a Associação
Brasileira da Classe Dingue.

Câmara de Caraguá aprova
moções de congratulações
na área esportiva

Caraguatatuba  -  A
Câmara Municipal de Cara-
guatatuba, em sessão rea-
lizada no último dia 7, apro-
vou por unanimidade quatro
moções de congratulação,
entre elas, três para o es-
porte da cidade. Uma delas,
a do vereador José Eduardo
da Silva (Duda Silva) que
elaborou a moção 46/17,
que congratula com os atle-
tas paralímpicos da SEPE-
DI, pelos resultados obtidos
nos Jogos Regionais (veja
abaixo também, a partici-
pação nos Jogos Abertos
do Interior neste mês de
novembro). Foram conquis-
tas inéditas, mostrando o
trabalho feito por uma secre-

taria que tem como objetivo
promover, proteger e as-
segurar os direitos das pes-
soas com deficiência e do
idoso. Atualmente, Caraguá
tem 15 atletas entre treina-
mento e pré-treinamento,
destes, 12 representaram a
cidade nos Regionais, con-
quistando o segundo lugar
geral no Masculino e terceiro
no feminino, na primeira
divisão.

O Vereador Flávio Nishi-
yama Filho apresentou e
teve aprovada a moção 45/
17, que congratula com os
atletas da Delegação Espor-
tiva de Caraguatatuba pela
brilhante participação na 61ª
edição dos Jogos Regionais
de Caraguatatuba. Caraguá
conquistou em julho, na
competição, 42 medalhas
de ouro, 33 de pratas e 14

de bronze, totalizando 89. Por
fim, Elizeu Onofre da Silva
(Ceará) viu aprovada a sua
moção, 47/17, que congratu-
la com o projeto social Jo-
vens em Resgate da Pasto-
ral Jr – Escolinha comunitá-
ria de Futsal pelos relevan-
tes serviços prestados à
população caraguatatuben-
se em especial a juventude
da região Sul.

O projeto social existe
há 17 anos e tem como fun-
dador e incentivador Rai-
mundo Nonato Soares Cruz,
que reside no município há
quase três décadas. Junto
com demais voluntários, ele
tem a missão de pregar o
amor incondicional pelas
crianças e adolescentes.
Atualmente cerca de 150 jo-
vens  entre 06 a 20 anos, in-
tegram o projeto.

Foto: Divulgação/PMI

Vereador Duda Silva elaborou a Moção que lembrou os feitos dos esportistas
da SEPEDI durante os Jogos Regionais em Caraguatatuba.

Paratletas de Caraguatatuba
conquistam ouro e prata nos
Jogos Abertos do Interior

Caraguatatuba  -  A
paratleta de Caraguatatuba
Ellen Cristina Dias Braga
conquistou medalha de ouro
na categoria F32 no arre-
messo de peso, durante a
81ª edição dos Jogos
Abertos do Interior, no último
dia 22,  em São Bernardo do
Campo. Já Débora Germa-

PPPPParararararadesporadesporadesporadesporadesportototototo
(Da Comunicação/PMC)

no foi prata no arremesso de
peso e lançamento de dardo
na categoria F56. Pela pri-
meira vez, os jogos foram
sediados em cinco cidades
simultaneamente: Santo
André, São Bernardo do
Campo, São Caetano do Sul,
Mauá e Ribeirão Pires.

As disputas tiveram iní-
cio no dia 17 e prossegui-
ram até o dia 26. Participa-
ram mais de 12 mil atletas
de 190 municípios em 32

modalidades esportivas.
Marcaram presença tam-
bém os paratletas: Álvaro
Alencar, 7° lugar nos 100m
e 5° lugar nos 200m, cate-
goria T37; Branco Áquila, 4°
lugar nos 100m e 5° lugar
nos 200m, na categoria T12;
e Larissa Alves 11° lugar nos
100m e 10° lugar 200m, na
categoria T20. O técnico
responsável pela equipe de
paratletismo caraguata-
tubense é Rodrigo Brandt.

Foto: Divulgação
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Estrela do Morro e Estrela da
Ilha vencem Campeonato
Municipal de Ilhabela

Ilhabela  -  Após meses
de disputas acirradas, o
Campeonato Municipal de
Futebol de Campo de Ilha-
bela conheceu os times do
Estrela do Morro como o
campeão da 1ª Divisão e
Estrela da Ilha como o gran-
de campeão da 2ª Divisão.
Os jogos foram realizados
no Estádio Municipal “Fer-
reirão”, no Itaquanduba, no
último dia 26.

Na primeira partida,
Estrela da Ilha e Flamen-
guinho se enfrentaram em
um jogo marcado pelo brilho
dos goleiros, que fizeram
diversas
de fesas
de alto ní-
vel. Luan
S a n t o s
m a r c o u
para o
Flamen-
guinho e
J u l i a n o
A l v e s
para o
E s t r e l a
da Ilha.
Persistin-
do o em-
pate em 1
a 1, a dis-
puta foi le-
vada aos
pênaltis e

o Estrela da Ilha venceu por
4 a 2. Já na final da 1ª Divi-
são, Estrela do Morro e Pe-
queá disputaram o título
mais cobiçado pelos times
ilhéus. As duas equipes,
além do futebol, mostraram
companheirismo dentro de

campo e nas arquibanca-
das, completamente lota-
das. Depois de um novo
empate no tempo normal,
dessa vez por 0 a 0, a disputa
foi para as penalidades
máximas. O Estrela do Morro
também venceu por 4 a 2.

Fotos: Divulgação
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AniversárioAniversárioAniversárioAniversárioAniversário
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SurfSurfSurfSurfSurf
(Da Comunicação/PMSS)

Caraguatatuba  -  Três
medalhas de prata e duas
de bronze na Natação e uma
de bronze no Atletismo foi o
saldo da equipe de para-
tletas de Caraguatatuba na
terceira e última fase nacio-

Projeto Onda Azul atende
crianças autistas
promovendo aula de Surf

São Sebastião  -  A ma-
nhã ensolarada do último
dia 18, permitiu que 10
crianças com autismo parti-
cipassem de aulas de Surf
e Stand Up na praia de Bare-
queçaba, região central de
São Sebastião. Elas fazem
parte do Projeto Onda Azul,
que realiza vivências aquáti-
cas com autistas e a cada
mês se faz presente em
uma praia do município.

Esta é a segunda edi-
ção do projeto, que anterior-
mente foi realizado na praia
de Maresias, na Costa Sul.
Para o acompanhamento
das crianças, o projeto con-
ta com profissionais da área
da saúde, professores de
Educação Física, terapeutas

ocupacionais, psicopedago-
gos e voluntários.

Atualmente, São Se-
bastião é uma das três cida-
des no Brasil a implantar o
Onda Azul, que tem como
princípio fundamental fo-
mentar a inclusão social dos
portadores de autismo, bem
como momentos de lazer e
descontração, fazendo com
que adultos e crianças des-
cubram que são capazes de
superar os próprios limites.
Uma das representantes da
Prefeitura na ação, a tera-
peuta ocupacional, Juliana
Coelho, explicou a importân-
cia do evento na vida de uma
criança com autismo.

“Normalmente, as
crianças com autismo pos-
suem muita dificuldade de
relacionamento. Um evento
como este serve para mos-
trar a elas mesmas que são

capazes de realizar qualquer
atividade, sem contar que
serve de inspiração para to-
dos nós”, comentou Juliana.

De acordo com o crono-
grama da prefeitura e  ideali-
zadores do projeto, a próxi-
ma realização das vivências,
em dezembro, será nova-
mente na praia de Maresias.

INSCRIÇÕES PARA DE-
ZEMBRO - O projeto está
com inscrições abertas até
este dia 29, para a aula e vi-
vência programada para o
dia 2 de dezembro, na praia
de Maresias, às 9 horas. 

Os interessados devem
entrar em contato pelo e-
mail ondaazulsaosebastiao@
gmail.com.

As vagas, que são
limitadas, são voltadas para
crianças e adultos com
autismo e residentes na
cidade de São Sebastião.

Foto: Divulgação/PMSS

  Bocha  Bocha  Bocha  Bocha  Bocha
(Da Comunicação/PMC)

Inclusão marca aniversário da
Equipe Fast Weels, em Santos

Santos  -  Uma grande
festa no Centro Esportivo e
Recreativo Rebouças, mar-
cou a comemoração do 12º
aniversário da equipe Fast
Wheels, parceira da Secre-
taria de Esportes e da Fu-
pes, e referência no para-
desporto. Apresentações,
atividades esportivas e
vivências paralímpicas,
agitaram cerca de 200 pes-
soas neste último dia 18.

“Aqui você pode fazer
qualquer esporte, tem pes-
soas com vários tipos de
deficiência, os professores
são bem legais e acolhedo-
res, é bem legal. As vezes aí
fora podemos sofrer bulling,
mas aqui ficamos a vontade
e fazemos amizades”, disse
Beatriz Martins, 15 anos,
cadeirante, há um ano na

Fast Weels. Thiago dos
Reis, 17 anos, teve paralisia
cerebral, e estava satisfeito
com a festa. “Cheguei no
ano passado. Não praticava
esportes, agora estou com-
petindo. Corro e faço lança-
mento de dardo, viajei para
o Ibirapuera e São Bernardo.
Aqui é a minha vida, é meu
lugar”.

Participam das ativida-
des cerca de 80 membros
da equipe, entre atletas de
alto rendimento, alunos da
Fast Wheels Kids, professo-
res e voluntários. O evento
também teve brincadeiras,
sorteios de brindes, rifa,
pipoca, algodão doce e bolo.

Uma das equipes de
paratletismo mais vitoriosas
do país, a Fast Wheels já
teve atletas representando o
Brasil em Jogos Paralím-
picos, Mundiais, medalhis-
tas Para-Pan-Americanos,
além de títulos nacionais e

regionais. “Tivemos uma
grande festa da inclusão
com família, alunos e volun-
tários. A Fast Weels formou
paratletas que representam
Santos e o Brasil, isso é
muito legal. Porém é uma
consequência, o mais im-
portante é a inclusão através
do esporte. Temos pessoas
de todas idades, alguns
nem saiam de casa, hoje
estão integrados e felizes”,
explica o professor Eduardo
Leonel. O secretário de Es-
portes Sadao Nakai, esteve
presente. “Está de parabéns
a Fast Weels comandada
pelo Eduardo Leonel, que
inclusive é professor da Se-
ção de Esportes Adaptados
da Semes. É uma grande
parceira, abrimos o espaço
no Rebouças, eles com
profissionais especializa-
dos complementam o tra-
balho de inclusão que já
desenvolvemos”.

Caraguatatuba promoveu o
3º Campeonato de Bocha
Adaptada do Litoral Norte

Caraguatatuba  -  No
último dia 12, foi disputado
o 3º Campeonato de Bocha
Adaptada do Litoral Norte. A
competição ocorreu no
Centro Integrado de Atenção
à Pessoa com Deficiência e
ao Idoso (Ciapi), no Jardim

Jaqueira e reuniu 23 para-
tletas. De acordo com o téc-
nico Rodrigo Brandt, o tor-
neio teve o objetivo de en-
cerrar a temporada de trei-
nos da equipe titular de
Caraguatatuba e propor-
cionar a novos paratletas a
prática do esporte.

Os oito melhores clas-
sificados foram os seguin-
tes: 1º lugar - Edriano Lucas,

2º ) Joseilton Barbosa, 3º)
Altair Firmino, 4º) Eliano
Lucas, 5º) Josiani Nowacki,
6º) Willian Aleixo, 7º) Micheli
Castilho e 8º lugar - Elias
Lucas.

O evento ainda contou
com a certificação de 12 no-
vos árbitros pela Federação
Paulista de Bocha Adaptada,
do curso ocorrido em abril
deste ano.

nal do Circuito Loterias Cai-
xa 2017 de Atletismo, Nata-
ção e Halterofilismo.

A competição ocorreu,
no Centro de Treinamento
Paralímpico Brasileiro, em
São Paulo, entre os dias 27
a 29 de outubro. A paratleta
Ana Paula Carvalho, classe
S8, conquistou 3º lugar nos
400m livre, 3º lugar nos

   Natação PcD   Natação PcD   Natação PcD   Natação PcD   Natação PcD
(Da Comunicação/PMC)

Caraguá fatura seis medalhas
no Circuito Loterias Caixa de
Atletismo e Natação (PcD)

100m costas, 2º lugar nos
50m livre, 2º lugar nos 200m
medley e 2º lugar nos 100m
borboleta. A colega Débora
Germano, foi medalha de
bronze no lançamento de
dardo, na classe F56. Os
atletas foram acompanha-
dos dos técnicos Thiago
Intrieri (Natação) e Rodrigo
Brandt (Atletismo).

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação/PMS
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Ju JitsuJu JitsuJu JitsuJu JitsuJu Jitsu
(Da Redação)
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SurfSurfSurfSurfSurf
(Por Larissa França)

Projeto auxilia mulheres a
avançarem no Surf da região

Mongaguá  -  Elas bus-
cam espaço no esporte e
provam a cada dia que são
tão capazes de realizar o aé-
reo, tubo, floater e qualquer
outra manobra do Surf
quanto os homens, que são
maioria no esporte. Para
incentivar mulheres a segui-
rem o caminho da modali-
dade, foi criado o projeto
‘Surf Florido’. O programa
surgiu em junho de 2016
pela mongaguaense, Júlia
Ahwener Torsani, que o
iniciou por meio de um gru-
po nas redes sociais.

“Tive vontade de fazer
isso porque houve um cam-
peonato em Mongaguá e
tiraram a categoria femi-
nina alegando que não te-
riam inscrições suficientes.
Muitas pessoas me chama-
ram para que eu pudesse

Venha fazer parte da nossa Associação. Filie-se já

Você que é
monitor Faixa
Roxa, instrutor

Faixa Marron ou
Preta, ou ainda

professor de
outras Artes

Marciais, filie-se à
nós

Mestre Anderson Fogassa 8o. dan            (12) 98206-7807

Associação Brasileira de Ju
Jitsu Tradicional se desenvolve
com várias realizações

Caraguatatuba  -  A
Associação Brasileira de Ju
Jitsu Tradicional (ABJJT),
que tem na presidência o
Grão Mestre Anderson Fo-
gassa, tem realizado uma
série de atividades com o
intuito de estimular e desen-
volver a modalidade cada vez
mais, em toda a região. Se-
minários, apresentações e
a participação em eventos
diversos, tem dado uma di-
nâmica que estimula cada
vez mais à participação de
seus associados.

No dia 10 de setembro,
foi realizada a 1ª. Copa Inter-
estadual Natividade da Ser-
ra de Ju Jitsu Tradicional, no
bairro Pouso Alto. O evento
contou com competições de
Submission nas categorias
Masculino e Feminino Abso-
luto. Houve também, de-
monstrações de diversas
outras Artes Marciais. O
evento teve o apoio do em-
presário Gean Max, da vere-
adora Célia de Fátima e da
Secretaria de Esportes local
que tem no seu comando o
secretário Xuxa. Hoje, na
comunidade de Pouso Alto,
naquele município, são
cerca de 50 praticantes
entre jovens e adultos.

SEMINÁRIOS  -   A ABJJT
preparou uma série de se-
minários com técnicas e
conceitos avançados, mi-
nistrados por grandes pro-
fessores e mestres do Ju
Jitsu Tradicional. Foram pro-
gramados quatro seminá-
rios (dois já realizados) aber-
tos a todos os praticantes de
Artes Marciais sem limite de
graduação. Todos os semi-
nários foram programados
para o Centro Comunitário
do Pouso Alto. Cada um dos
seminários dará ao partici-
pante um certificado oficial
da ABJJT, e para quem é
praticante e filiado, 1 Kiu.

O primeiro realizado
aconteceu no dia 8 de outu-
bro. O palestrante foi o pro-
fessor Sandro Rosa (3º.
Dan) de Paraibuna que de-
senvolveu no estilo Ne Waza
(combate de solo e submis-

sion sem pano). No último
dia 12, o palestrante foi o pro-
fessor Fernando Fernandes
(1º. dan), de Ubatuba  que de-
senvolveu o Goshin Jitsu
(defesa pessoal urbana).

O próximo seminário
acontecerá em dezembro,
dia 10, Atemi Waza, que são
os golpes contundentes
base para combate em pé,
com o professor Carlos
Eduardo (3º. Dan), de Ubera-
ba (MG). E por último, dia 14
de janeiro, o tema será o de
rolamento e projeções, Uke-
mi Waza e Nage Waza, com
o mestre Anderson Santos
(6º. Dan), de Caraguatatuba.

Os seminários fazem
parte do programa Ju Jitsu
para Todos da ABJJT, desen-
volvido em Natividade da
Serra. Nestes eventos são
feitas trocas de faixas do úl-

timo exame realizado, além
de exames de faixas.

MAIS ATIVIDADES  -  Um
exemplo do desenvolvi-
mento dos alunos se deu
no último dia 18, quando foi
realizada uma competição
de Contato Total realizado
em São Sebastião, quando
o aluno Jonathas que havia
recebido faixa preta em um
seminário, nesta primeira
competição que participou
foi campeão.

Outro exemplo de inter-
câmbio positivo foi a partici-
pação do jovem Gabriel San-
tana Rodrigues, de Cara-
guatatuba, no seminário em
Ilhabela com Demian Maia,
campeão de UFC, evento
esse que teve em Wesley
Marcondes do Ju Jitsu Tradi-
cional, um de seus organiza-
dores.

ajudar e fiz um grupo de 20
meninas que conseguiram
competir”, explicou.

“Os organizadores não
acreditaram na quantidade
de interessadas que apare-
ceram no dia. A partir disso,
o projeto cresceu e começa-
mos a nos unir com pes-
soas até de outros estados”,
completou. A responsável
conta que obteve resultados
positivos a curto prazo.

“Sempre usei as redes
sociais para divulgar cam-
peonatos e criar o grupo foi
um jeito de incentivar e ir à
um público certo. Hoje em
dia está dando resultado
porque as participantes
abraçaram a causa, princi-
palmente quem conhece
minha história e sabe que
faço tudo por amor”. Atual-
mente o grupo está com
mais de 60 atletas de dife-
rentes idades.

FESTIVAL - Júlia Torsani
começou no esporte aos 6

anos. Por conta da gravidez
aos 18, acabou deixando a
modalidade um pouco de la-
do e hoje prefere ajudar o
surf  feminino na parte técni-
ca.  Um de seus objetivos é
realizar um festival em janei-
ro do ano que vem, em Mon-
gaguá, voltado especial-
mente para o público.

“Estou em busca de
mais patrocinadores. Gra-
ças a Deus, muitas pes-
soas estão abraçando a
ideia e assim que conseguir
já poderei fechar uma data
para o evento”. O festival terá
etapa única, mas a meta é
futuramente realizar um cir-
cuito de três etapas em três
diferentes cidades da re-
gião. Podem participar es-
portistas, mães de surfistas,
pessoas que queiram agre-
gar ao evento. Os interessa-
dos podem entrar em conta-
to por meio da página do
Facebook @crowdflorido e
pelo Instagram @surfflorido.

Foto: Divulgação

Acima, Dona Lurdinha, prefeita de Natividade da
Serra e o secretário de Esportes Xuxa
recebendo homenagem da ABJJT.

O jovem Gabriel Rodrigues ao lado de Demiam
Maia, campeão de UFC em evento em Ilhabela.
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(Da Redação)

Foto: Divulgação

Internacional de Regatas
realiza Seletiva de Basquete

Santos  -  Para formar
equipes e disputar os cam-
peonatos Sul-Americano,
Brasileiro e Paulistas de
Basquete na temporada de
2018, o Clube Internacional
de Regatas realizará sele-
tivas durantes este mês de
novembro e dezembro.

Poderão participar atle-
tas nascidos entre 2001 e
2007, para fazer parte das
categorias Sub 11 a Sub 17.
A avaliação será realizada
pelos próprios técnicos de
Basquete do clube.

As datas das peneiras
serão informadas para cada
candidato posteriormente,
após inscrição. O atleta deve
enviar um e-mail para
esportes@inter.org.br, com

o nome completo, nome do
responsável, data de nasci-
mento, número do RG e um
telefone para contato. A co-
missão da modalidade res-
ponderá o mesmo e-mail
com a data e o horário do pri-
meiro exame. No dia da
seletiva é necessário com-
parecer com roupa de treino,
apresentar documento de
identidade e exame médico
recente.

Osvaldo Pinheiro é o novo
delegado regional de Basquete
Profissional de Praia Grande representa a Federação Paulista (FPB).

Praia Grande  -  Técnico
da equipe de Praia Grande
(Secretaria de Esporte e
Lazer – SEEL – e Associa-
ção Realizar), presidente do
Instituto Social de Educação
Esportiva (ISEE), vice-pre-
sidente da Liga de Basket-
ball da Baixada Santista
(LBBS) e professor do curso
de Educação Física da
Faculdade de Praia Grande
(FPG), Osvaldo José de
Assis Pinheiro, 54 anos,
assumiu a função de Dele-
gado da Região Metropoli-
tana da Baixada Santista e
Vale do Ribeira da Federa-
ção Paulista de Basquete.

“A ideia da Federação é
massificar o esporte na
nossa Região, criando com-
petições que movimentem
os times ao longo do ano.
Há algum tempo estávamos
precisando desse incenti-
vo”, afirmou Pinheiro. “O Bas-
quete da Baixada Santista
tem muita história no cená-
rio estadual e nacional. Aqui,
grandes jogadores e técni-
cos foram formados e preci-
samos retomar esse traba-
lho de qualidade”.

Osvaldo foi convidado
para o cargo de Delegado
Regional em setembro,
quando Praia Grande rece-
beu o 1º Camp de Arbitra-
gem Feminina, evento pro-
movido pela FPB que visou
qualificação técnica e atua-
lização sobre arbitragem
feminina em níveis estadual
e nacional. O convite foi feito
diretamente pelo presidente
da FPB, Enyo Correia.

HISTÓRIA – Nascido
em São Paulo e residente
no Bairro Boqueirão, Osval-
do também é conhecido
pelo apelido de Barriga no
Basquete. Começou a pra-

   Basquete   Basquete   Basquete   Basquete   Basquete
(Da Comunicação/PMPG)

ticar a modalidade aos 10
anos, como armador do Clu-
be de Regatas Saldanha da
Gama. Em 1995, passou ao
cargo de treinador, no pró-
prio Saldanha. Depois, tra-
balhou nos times da Univer-
sidade Santa Cecília (Uni-
santa), São Vicente e Praia
Grande. Comandou o time
profissional da Unisanta na
Liga Nacional e por quatro
anos na divisão especial do
basquete paulista.

Osvaldo é graduado em
Educação Física, na Univer-
sidade Monte Serrat (Uni-
monte), e em Jornalismo, na
Unisanta. Possui três pós-
graduações lato sensu:
Treinamento Desportivo
(Unimonte), Educação Físi-
ca Escolar (Universidade
Iguassu/Rio de Janeiro), e
Gestão e Marketing Espor-
tivo (Unicastello/SP, em
parceria com o Instituto Van-

derlei Luxemburgo). Tam-
bém é formado pela Escola
Nacional de Treinadores de
Basketball. Entre tantas
conquistas como jogador e
treinador, destacam-se os
diversos títulos regionais, da
Copa do Brasil de Recife,
Copa Brasil Caixa Sul, de
Jogos Regionais e dos
Jogos Abertos de 1998.

Obteve ainda o vice-
campeonato paulista mini-
mirim. Nos Jogos Regio-
nais do Estado de São
Paulo, ele possui uma
marca especial: é o único
treinador da região que
obteve três pódios conse-
cutivos por três cidades
diferentes da Baixada San-
tista. Em 2004, foi campeão
por Santos. No ano seguin-
te, ganhou a medalha de
bronze com São Vicente. Em
2005, novo bronze, com
Praia Grande.

Osvaldo Pinheiro, mais de 40 anos dedicados ao
Basquete, como atleta, técnico ou dirigente.

Com trabalho em equipe, João
Gabriel Lisboa garante o título
do Metropolitano de Ciclismo

Baixada Santista  -
Com um trabalho em equi-
pe, o ciclista João Gabriel
Lisboa da Memorial-Santos/
Fupes, conquistou na ma-
nhã do último dia 12, o título
do Campeonato Metropol-
itano de Ciclismo, que teve
a última etapa disputada na
Avenida Mário Covas, em
Peruíbe, uma combinação
de resultados e um grande
trabalho em equipe foram
fundamentais para o título.

João Gabriel venceu a
etapa, com Robson Ribei-
ro Dias (ADI Indaiatuba) na
segunda colocação e Caio
Santana (Memorial-Santos/
Fupes) na terceira. Com a
vitória, João Gabriel torcia
para que na classificação
geral, Fábio Xavier dos
Santos (Fist Bike/Jundiai)
não conseguisse sexta
colocação, o que acabou
acontecendo, com isto os

CiclismoCiclismoCiclismoCiclismoCiclismo
(Da Redação)

Fotos: Divulgação/LSC

dois empataram em 20 pon-
tos e pela vitória na última
etapa, Gabriel festejou seu
primeiro título na principal
categoria, a Fórmula 1 do
Ciclismo Nacional.

Na categoria Elite Femi-
nino, a paulistana Daiana
Sepedro (CCA), venceu no
sprint, Bruna Fagundes
(CCA), sendo que Bruna
Menescal (CCA) chegou na
terceira colocação. Antes
das disputas principais,
outras categorias tiveram
decisões de título.

Na categoria Open,
Rodolfo Gardillari Vivi (Time
Jundiai First Bikes) superou
seus rivais diretos. Já na
Sênior B, Luiz Carlos Godoy
(ADI Indaiatuba) garantiu a
primeira colocação; na Sê-
nior A, Rodolfo de Jesus
(Graal Total), foi o grande
campão do metropolitano;
na Máster A o campeão foi
Valmir Aparecido de Jesus
(ECT Taubate); na Máster B,
o grande campeão foi Louri-
val de Souza (Medici Asses-

soria Esportiva); e no MTB o
campeão geral foi William
dos Santos (Graal Total).

O presidente da Liga
Santista de Ciclismo, José
Reinato Mendes, comemo-
rou mais uma temporada de
grandes provas. “Foi uma
grande final, muito gratifi-
cante para nós, porque vá-
rios atletas de todo o Estado
de São Paulo e até de outros
Estados marcaram presen-
ça na prova. Agora nosso
pensamento é todo para
2018, quando vamos reali-
zar a 32ª edição do Torneio
de Verão, em fevereiro”,
ressaltou. Os resultados
completos do Campeonato
Metropolitano de Ciclismo
estão disponíveis no site 
www.lsciclismo.com.br. 

Esta última etapa do
Metropolitano de Ciclismo
teve organização da Liga
Santista de Ciclismo e TR-
15 Eventos, com supervisão
da Federação Paulista e
apoio da Prefeitura Muni-
cipal de Peruíbe.
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Calendário JE

MONGAGUÁ PRAIA CLUBE

Festival de Basquete de Mongaguá
09/12/2017  -  18:00 horas - Mongaguá

Amistosos Adultos
10/12/2017  -  9:00 horas - Mongaguá

Torneio 3x3
Informações: (13) 99705-8719

BIGI ESPORTE

GP Cidade de Mongaguá de Ciclismo Amador
10/12/2017  -  8:00 horas - Praça Dudu Samba

Informações: (11) 95233-4061

Foto: Divulgação

     BasqueteBasqueteBasqueteBasqueteBasquete
(Da ASE Press)

Linking Publicidade e Propaganda será
a agência oficial da Liga São Paulo

São Paulo  -  O gestor
esportivo Vlademir Pereira
Silva, de 42 anos, está tra-
balhando arduamente para
lançar, já em 2018, a Liga
São Paulo de Basketball,
que vai movimentar a moda-
lidade no Estado de São
Paulo com a realização
constante e organizada de
campeonatos e outras ati-
vidades paralelas.

Pensando em formar
um time de primeira linha
para bem atender aos filia-
dos e fazer as atividades
fluírem tranquilamente,
Vlademir confirmou, neste
último dia 20, a parceria com
a Linking Publicidade e Pro-
paganda, uma renomada
agencia, que cuidará do
marketing da Liga São Paulo
de Basketball.

“O Ivan Lima Santos é
um ex-jogador de basquete,
que conheço há um bom
tempo e confio bastante,
pois sei de sua alta compe-
tência, do seu excelente re-
lacionamento no meio e es-
tou ciente também que a sua
empresa possui um viés
esportivo, por isso, agregará
muito a Liga São Paulo, es-
pecialmente neste momen-
to inicial. Com a chegada da
Agencia Linking damos
sequência à montagem de

um time vencedor”, comen-
tou o ex-jogador.

“Ser parceiro do Vlade-
mir nesse projeto é uma
grande honra, não apenas
por eu ter jogado basquete,
mas por entender que ele
está buscando um caminho
para a popularização do
nosso esporte e está enxer-
gando longe. Ele tem bus-
cado os melhores profissio-
nais para apoiá-lo; além
disso, a experiência acumu-
lada ao longo de sua car-
reira na área de gestão vai
fazer da Liga São Paulo uma

referência. Tenho certeza
que muitas pessoas e patro-
cinadores vão querer entrar
nesse projeto, não só pela
seriedade, mas também
pela sua grandeza”, acres-
centou Ivan, sócio fundador
da Agência Linking, que jo-
gou Basquete (Pirelli e no
São Bernardo).

Prevista para ser lança-
da nos meses iniciais de
2018, a Liga São Paulo de
Basketball tem o objetivo de
promover o crescimento
esportivo, social, pessoal e
intelectual dos jogadores e

O gestor esportivo Vlademir Pereira Silva e o publicitário Ivan Lima Santos
juntos em prol do Basquete  de São Paulo.

treinadores, especialmente
aqueles que não estão inse-
ridos no alto rendimento.

“A Liga São Paulo de
Basketball virá como uma
opção para os times e clu-
bes que encontram dificul-
dades com taxas de inscri-
ção e de arbitragem. Para
alguns, será uma opção de
mais jogos durante o ano,
enquanto que para outros
será uma oportunidade de
participar de um campeo-
nato competitivo e com o
custo mais baixo”, finalizou
Vlademir Pereira Silva.

Sidão e Alexandre Stanzioni fazem
palestra em Caraguatatuba

Caraguatatuba  -  Com
organização da Prefeitura de
Caraguatatuba, foi realizada
no auditório do Centro Uni-
versitário Módulo, no dia 19
de outubro, a palestra com
o tema “Prática Desportiva,
Importância e Benefícios”,
evento relativo à 2ª. Semana
de Segurança Alimentar,
com a participação dos pa-
lestrantes Alexandre Stan-
zioni, técnico de Vôlei mascu-
lino do Corinthians Paulista
e Sidão, jogador do Corin-
thians e Seleção Brasileira.

Os profissionais fala-
ram de suas experiências
durante os muitos anos de-
dicados ao Vôlei. Alexandre
Stanzioni focou mais no tra-
balho que desenvolve em
equipe e na gestão dos pro-
jetos sob sua responsabi-
lidade. Já Sidão, fez vários
relatos de sua experiência
como atleta, desde o início
da carreira. Stanzioni, aliás,
fez questão de lembrar suas
raízes em Caraguatatuba,
quando iniciou no Vôlei trei-
nando em um projeto social
e educacional com o profes-
sor Ernesto Marques.

Com muito esforço, o
treinador evoluiu chegando
à bacharel em Esporte pela
USP, pós-graduado em
Treinamento esportivo pela
USP e em Gestão, Adminis-
tração e Marketing esportivo
pela ESPM. Treinador Nível
5 pela Confederação Brasi-
leira de Voleibol e Técnico do

Corinthians-Guarulhos –
voleibol masculino. Sidão
falou de sua rotina e seus
hábitos alimentares.

“Um esportista precisa
ter uma vida regrada e boas
horas de sono para recom-
por todo o cansaço dos jo-
gos, mas o mais importante,
acreditar e batalhar por um
sonho, esses são os ingre-
dientes primordiais para o
sucesso”, disse. O atleta
possui vários títulos, dentre
eles, tetracampeão da Liga
Mundial, Campeão Mundial
em 2010, vice-campeão
olímpico em Londres 2012,
nove vezes Campeão Paulis-
ta e duas vezes Campeão
da Superliga.

Sidão falou sobre o
evento em Caraguá: “Eu
acho importante passar as
experiências da minha vida,
as coisas boas, as coisas
ruins. Passamos a experiên-
cia sobre alimentação, não
só dos atletas, mas das
pessoas também. A gente

aprende com o público tam-
bém, as perguntas que fa-
zem, eu procuro refletir um
pouquinho depois sobre
essas questões.

Foi falado que as cate-
gorias de base não estão
conquistando campeonatos
como antigamente e a res-
posta foi simples, porque de
repente eu acho que a gente
não está tendo a estrutura
necessária para que essas
pessoas evoluam e consi-
gam conquistar não só cam-
peonatos, mas crescer
como atletas, crescer como
pessoas. Eu acho que isso
é uma coisa que temos que
pensar e pensar nessa
evolução para o esporte e
para o futuro do nosso país”,
concluiu Sidão.

Alexandre Stanzioni fa-
lou á reportagem do Jornal
do Esporte sobre essa vi-
vência em Caraguatatuba:
“Primeiro foi uma surpresa
ser convidado para falar do
que a gente faz nesta Sema-

na da Alimentação. As vezes
a gente esquece da impor-
tância que s gente tem e de
como pode ajudar a socie-
dade e acabamos vivenci-
ando essa troca, revendo os
amigos daqui, muito legal.
Saio daqui com sentimento
muito positivo e motivado
pelo que a gente faz lá e
poder sempre aqui essa
experiência e receber esse
carinho de todo mundo”.

O evento foi promovido
pela Prefeitura de Caraguá
por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Social e
Cidadania. Estiveram pre-
sentes o secretário desta
área, Jonas Fontes; o pre-
sidente da Câmara, Tato
Aguilar e a coordenadora do
Banco de Alimentos, Fernan-
da Cardoso Fernandes,
além do secretário de Es-
porte Edvaldo Ormindo e
Rodrigo Negreti, Diretor da
Divisão de Recreação, Lazer
e Eventos da Secretaria de
Esportes e Recreação.
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Foto: Jornal do Esporte

ONG CRIA BRASIL

Circuito Multisports de Triathlon e Paratriathlon
02/12/2017  -  11 às 16 horas -

Arena de Eventos do Porto Novo  -  Caraguatatuba
Informações: falecomcriabrasil@gmail.com

COPA RAÍZES DE FUTEBOL SOCIETY FEMININO

Janeiro  -  Vila São José - Cubatão
Informações: (13) 98118-9731 (Professor Coelho)

1o. FIGHT GALA CHAKURIKI KICK BOXING K1

09/12/2017  -  17 horas -
Ginásio Municipal de Esportes de Bertioga

Rua Henrique Montez, s/n
Informações: (13) 99739-2135 (Mestre Luiz Brum)

PREFEITURA DE CARAGUATATUBA

9o. Jogos Recreativos e Esportivos do Idoso
09/12/2017  -  A partir das 8:00 horas

CEMUG - Av. José Herculano, 50 - Jardim Britânia
Inf: Secretaria Municipal de Esportes e Recreação

LIGA SANTISTA DE CICLISMO

Torneio de Verão
01 a 04//2/2018  -  Ilha Cumprida

Informações: www.lsciclismo.com.br

ASSOC BRASILEIRA DE JU JITSU TRADICIONAL

Seminário 3 - Atemi Waza
10/12/2017  -  Centro Comunitário de Pouso Alto

Natividade da Serra - SP
Palestrante: Prof Carlos Eduardo - Uberaba (MG)
Informações: (12) 98206-7807 (Mestre Fogassa)

ASSOC BRASILEIRA DE JU JITSU TRADICIONAL

Seminário 4 - Ukemi Waza e Nage Waza
14/01/2018  -  Centro Comunitário de Pouso Alto

Natividade da Serra - SP
Palestrante: Mestre Anderson Santos- Caraguatatuba

Informações: (12) 98206-7807 (Mestre Fogassa)

Mizuno renova patrocínio
com Ironman Brasil

São Paulo  -  Por mais
cinco anos, a Mizuno, marca
japonesa de artigos espor-
tivos, será patrocinadora do
Ironman Brasil, competição
de triathlon. Nos últimos
quatro anos, o Ironman Bra-
sil e a Mizuno têm sido par-
ceiros importantes na con-
solidação do triathlon no
País. A Mizuno e a Unlimited
Sports, empresa detentora
da licença do Ironman no
Brasil, no primeiro ciclo do
contrato, criaram diversas
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soluções para fortalecer o
esporte no País. Segundo
comunicado, a Unlimited
Sports registrou um cresci-
mento de 20% na base de
atletas amadores por ano.

Após dois anos de estu-
dos, a Mizuno apresentou
dois modelos de calçados
para a prática do triathlon
neste 2017, o Mizuno Wave
Sky Ironman e o Mizuno Wa-
ve Sonic Ironman. Além dis-
so, investimento em mídia,
ações de experimentação
de produtos pelo público
alvo e parceria com grandes
varejistas integram o plano
de negócios da empresa. 



16 2a. Quinzena de Novembro de 2017

Corrida Kids tem participação
de 200 crianças na Costa Norte

São Sebastião  -  Pela
primeira vez a Prefeitura de
São Sebastião promoveu
uma corrida infantil para os
moradores da Costa Norte
da cidade. Por conta disso,
o feriado da Proclamação da
República começou bem
cedo para as mais de 200
crianças que se dispuseram
a participar da competição.
A disputa reuniu meninos e
meninas de 4 a 12 anos de
idade com o objetivo de
promover a sociabilidade,
bem-estar mental e confian-
ça proporcionados pela
superação individual.

O treinador Zezinho
Reis, de Bertioga, compare-
ceu com um grupo de 7
crianças com idades entre
8 e 12 anos para participar
da competição. Para ele, a
iniciativa da Prefeitura em
promover eventos como
este é interessante. “Traba-
lho há nove anos com esco-
linhas de atletismo e sei

     AtletismoAtletismoAtletismoAtletismoAtletismo
(Da Redação e

Comunicação/CMSS)

como são importantes
ações como esta de propor-
cionar competições para as
crianças. Afinal, deste tipo de
competição podem surgir
grandes talentos para o
esporte olímpico nacional”,
revelou. Acompanhando o
filho de 5 anos, a dona de
casa Cristina Leal ficou feliz
em saber que teria um
evento deste porte no bairro.
“Para nós que moramos
aqui eventos como estes
são sempre muito legais.
Trouxe meu filho que fez
questão de participar da
corrida”, destacou.

Na avaliação do secre-
tário de Esporte, Luiz Carlos
de Melo Cardim, o evento foi
um sucesso. “Temos de
agradecer a equipe da
secretaria de esportes que
colocou em prática mais
este evento de grande su-
cesso para todos nós. Já es-
tamos preparando a próxi-
ma corrida kids que será
realizada na Costa Sul da
cidade”, finalizou.

Outro grupo que se
destacou no evento foi do
Projeto Garoçá, com muitas
crianças de diversas re-
giões da cidade.

Atletismo de Praia Grande
é destaque em Curitiba

Praia Grande  -  Com a
quinta melhor marca bra-
sileira atualmente na prova
de 75 metros rasos, 9"93, a
atleta de Praia Grande,
Eduarda Souza Santos, 14
anos, se destacou em
Curitiba representando o
Estado de São Paulo, a ci-
dade Praia Grande, e o Colé-
gio Objetivo, tendo apoio da
Academia Movimentação.
Diante de uma seletiva bem
acirrada a partir das elimi-
natórias que antecederam a
final dos 75 metros rasos,
onde, tiveram presente 48
atletas da categoria mirim
representando os vários
Estados, a atleta de Praia
Grande mostrou determi-
nação e garra durante o
evento que ocorreu na pista
de atletismo da Universi-
dade Federal do Paraná.

A vaga para disputar em
Curitiba para os Jogos Es-
colares da Juventude cate-
goria mirim (12 a 14 anos)
foi através de muito esforço
e dedicação, onde, buscou
nas etapas do JEESP
(Jogos Escolares do Estado
de São Paulo) seletivas que
contemplasse alunos de
escolas particulares (fase
III). Nesse caso, Eduarda
Souza Santos fez uma sele-
tiva em São Paulo (Ibirapue-
ra) que lhe proporcionou a
vaga para disputar o brasi-
leiro escolar.

Mesmo diante de algu-
mas adversidades esporti-
vas, a atleta que também é
especialista nos 250 metros
rasos, foi surpreendida por
detalhes técnicos que não
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lhe garantiu a vaga nos 250
metros nessa oportunidade.
Diante do acaso, a solução
foi viajar 412 km para parti-
cipar de mais uma etapa do
JEESP na cidade de Bauru,
onde consegui sua vaga
para a final estadual que
ocorreu na cidade de origem
da atleta, Praia Grande.

Com os resultados ga-
rantidos, logo veio a deter-
minação em conseguir se
classificar entre as primeiras
colocações na final Estadual
do JEESP para obter a vaga
para o Brasileiro. Foco e de-
terminação foram as pala-
vras dita por seu treinador
Rodrigo Augusto da Silva
Rosa (Gutto), professor de
Educação Física e respon-
sável pelo treinamento es-
portivo de diversos jovens e
adultos na pista de atletismo
da cidade. No dia da final Es-
tadual, tudo colaborou para
o sucesso da atleta, que
obteve a segunda melhor
marca nas duas provas, ou
seja, 75 metros rasos e 250
me-tros. Com os resultados
garantidos, agora era a hora
de se preparar para enfren-
tar outro obstáculo, porém

dessa vez maiores, pois,
teria que disputar com me-
ninas da mesma categoria,
mas, de Estados diferentes,
sem contar que para sua
surpresa maior, o técnico
que acompanharia a dele-
gação do atletismo em Curi-
tiba não seria o seu profes-
sor, e sim o técnico da equi-
pe de Bauru, Neto Gonçalves
(ABDA/Bauru) e que tam-
bém é técnico da atleta que
havia obtido o primeiro lugar
na final Estadual.

Já em Curitiba, para
surpresa, Eduarda não
estava inscrita nos 250 me-
tros rasos e teria que compor
a equipe de revezamento de
4x75 metros rasos da dele-
gação de São Paulo com ou-
tras três meninas e rivais em
suas provas de origem.
Diante de tudo, obteve o 5°
melhor tempo na prova de
75 metros rasos com a mar-
ca de 9"93, e foi vice campeã
do revezamento 4x75 metros
rasos, o que lhe proporcio-
nou o direito à Bolsa Atleta
do Governo. Nesse caso,
podemos reiterar que foram
“Dias de luta, mas, também
dias de glória”.

Fotos: Divulgação

Acima, garotada do Projeto Garoçá, e abaixo, secretário de Esporte Luiz
Carlos Cardim, recebendo a equipe de Atletismo de Bertioga sob o comando
do professor Zezinho Reis, prestigfiando a Corrida Kids em São Sebastião.

Brutos da Ilha conquista 1°
Desafio de MTB de Santa Branca

Ilhabela  -  Ciclistas de
Ilhabela conquistaram mais
uma prova disputada no 1º
Desafio de Mountain Bike,
realizado em Santa Branca,
Interior do Estado. Os atletas
receberam apoio da Prefei-
tura de Ilhabela, por meio da
Secretaria de Esporte e La-
zer. Na prova, eles percor-
reram um percurso de 49
km com Downhil. Ilhabela
conquistou 4° lugar em dois

pódios diferentes, represen-
tados pela equipe Brutos da
Ilha, nas categorias Sub 50,
com Luiz Carlos, e Over 50,
com Davi Borge. Competi-
ram também Amarilson
Queiroz e Joelson Joelson
Nascimento. Luiz Carlos
disse que a equipe ficou or-

gulhosa com o desempe-
nho. “Os resultados colocam
o nome do município em evi-
dência e dão mais força em
eventos futuros para divulgar
o Mountain Bike em Ilhabela
influenciando, também,
crianças e jovens para prati-
carem esporte”, afirmou.
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