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Escola é a única em Sorocaba a 
adotar método do multicampeão brasileiro 
das piscinas. Matrículas, abertas ao pú-
blico, podem ser feitas pelo site: https://
conteudo.objetivosorocaba.com.br/mgb. 

Já pensou ter seu filho praticando 
um esporte olímpico com o método de 
um multicampeão no segmento? E, quem 
sabe descobrir um grande talento na área? 
Um atleta que marcou a história da nata-
ção brasileira, tendo conquistado quatro 
medalhas olímpicas, 19 em Pan-America-
nos e 12 em campeonatos mundiais, Gus-
tavo Borges desenvolveu uma metodolo-
gia para otimizar a aprendizagem aquática 
e o Objetivo Sorocaba, sempre buscando 
o que existe de melhor em ensino, adotou 
essa técnica de sucesso. 

A atividade é aberta a alunos e ao 
público em geral. Matrículas podem ser 
feitas pelo site: https://conteudo.objetivo-
sorocaba.com.br/mgb.

A Metodologia Gustavo Borges 
(MGB) é uma estratégia de ensino que visa 
melhorar a qualidade das aulas e aprendi-
zado aquático, além de estimular a prática 
de exercícios físicos e uma vida saudável. 
“O Objetivo Portal já contava com aulas 
de natação, entretanto, tínhamos uma lin-
guagem mais pedagógica. Com a MGB, 
podemos potencializar o ensino aquático 
e aperfeiçoamento técnico, facilitando, 
também, a entrada dos alunos em com-
petições do gênero, além de incentivar a 
prática de atividade física e o cuidado com 
a saúde”, explica Cristiano Amâncio, coor-
denador da Atlética. 

O Objetivo Portal é a única escola 
de Sorocaba que adotou a Metodologia 
Gustavo Borges. “Investimos nesse mé-
todo porque é algo inovador, exclusivo e 
não existe nenhum igual no Brasil. A MGB 
é muito bem estruturada, organizada e 
planejada para conseguir extrair o melhor 
de cada aluno, desenvolvendo todo o seu 
potencial”, comenta Cristiano.

As aulas de natação certificadas pela 

MGB do Objetivo Portal estão disponíveis 
para crianças a partir dos cinco anos, sen-
do alunos do Objetivo ou de outras esco-
las, inclusive jovens e adultos que se in-
teressem pela modalidade. Os esportistas 
são divididos de acordo com a faixa etária 
e o nível de habilidade. “Quando as aulas 
começam, cada aluno recebe uma espécie 
de passaporte, onde, os níveis são regis-
trados por meio de pacthes e, conforme 
mudam de nível, recebem uma flâmula 
que identifica essa conquista. Esse mé-
todo respeita muito a individualidade e o 
tempo de cada um”, elucida o coordena-
dor da Atlética.

Outro diferencial do MGB é que os 
pais têm acesso a toda evolução dos fi-
lhos ao longo do programa, de forma fácil 
e prática, por meio de um aplicativo. “É um 
método que respeita muito o desenvolvi-
mento pessoal de cada um, com um mo-
delo de avaliação eficaz, permitindo que 
os pais acompanhem o desenvolvimento 
de seus filhos por meio de uma plataforma 
exclusiva”, comenta Cristiano.  

Para implementarem o método e es-
tarem aptos a ensinar os alunos, os pro-
fessores passam por um curso de capa-
citação, além de provas para testar seus 
conhecimentos. “Um dos principais moti-
vos para os pais decidirem colocar os fi-
lhos nas aulas de natação é a segurança, 
além da prática esportiva. Crianças são 
muito curiosas e, muitas vezes, não têm a 
noção do perigo, por isto podem cair em 
uma piscina ou lago, por exemplo. Assim, 
é importante que aprendam, desde cedo, 
a nadar. Ainda, muitos acabam se desco-
brindo na modalidade e se destacam. Cer-
tamente, iremos encontrar muitos talentos 
durante as aulas”, diz o coordenador. 

Mais informações podem ser obtidas 
pelo telefone: (15) 3331-7200. O Objetivo 
Portal fica localizado na Rua Romeu do 
Nascimento, 777, no Jardim Portal da Co-
lina, em Sorocaba (SP). 
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Internacional 
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Itapeva/SP – Eduí Pereira
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Barreto
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Praia Grande/SP – Waldecir Paula 
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Recife/PE – José Pinto Lapa

Ribeirão Preto/SP – José de Araújo 

Salto de Pirapora/SP – Donizeti de 
Jesus Pereira Domingues Júnior 
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Riera Machado
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Taquaritinga/SP – Nilo Prata 

Votorantim/SP – Júlio César de 
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Objetivo Sorocaba oferece 
aulas de natação certificadas 

Gustavo Borges

SOROCABA
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Buenos Aires foi sede do Congresso Pan-Americano
Realizado entre os dias 3 e 5 de ou-

tubro no Hotel Scala, em Buenos Aires/
Argentina, o 13º Congresso Internacional 
Pan-Americano do Panatlhlon apresentou 
como tema “Para Onde Vai o Esporte do 
Novo Milênio”. Organizado pelo Panathlon 
Club Buenos Aires, o evento reuniu repre-
sentantes continentais do Brasil, Bolívia, 
Chile, Equador, México, Paraguai, Peru, 
Uruguai e Bélgica, além de representantes 
extra-continentais da Itália e Suíça, além do 
país anfitrião.

O programa estabelecido foi total-
mente realizado e também adicionou apre-
sentações ilustrativas, que enriqueceram 
o Congresso pelas mais altas autoridades 
do Panathlon Internacional, através do seu 
presidente, Pierre Zappelli, juntamente com 
o conselheiro para a América, o mexicano 
José Pilar Sanchez, e as autoridades anfi-
triãs, pelo presidente Rubén Rodríguez La-
mas e Eva Szabo, sendo o mestre de ceri-
mônias Rodolfo Buenaventura.

O Brasil participou com o presiden-
te do Distrito, Pedro Roberto Pereira de 
Souza, acompanhados dos panathletas de 
Recife, José Pinto Lapa, Izabel Lapa, Fer-
nando Soares, Madalena Soares, Fernando 
Almeida, Mariângela Almeida, Moacir Paze-
to, Eliane Pazeto e Manuel Camelo.

A abertura do evento contou com 
as palavras das autoridades e palestra da 
Alicia Mazone de Correia, vice-presidente 
do Comitê Olímpico Argentino. Em segui-
da aconteceu no hall do hotel a votação do 
Concurso de Desenho da Universidade An-
tuérpia (Bélgica) e do Panathlon, com os 15 
melhores selecionados em 2018, em que 
os alunos foram convidados a criar um de-
senho relacionado ao Fair Play no esporte 
universitário. Os selecionados foram os re-
presentantes dos Estados Unidos, Ucrânia, 

Índia, Sérvia, Indonésia, Rússia, Chile, Re-
pública Checa, Espanha e Malásia. Encer-
rando a abertura do evento, foi servido um 
coquetel aos presentes, num momento de 
descontração e confraternização. 

No segundo dia dos trabalhos, no 
período da manhã, destaque para a pales-
trante professora Maria Júlia Garisoain, do 
Comitê Olímpico Argentino, que discorreu 
sobre “Linha direta confidencial/defensoria 
das equipes olímpicas argentinas”, seguida 
pelo presidente do Distrito do Chile, Eduar-
do Gurowich, que palestrou sobre “O es-
porte e a Inclusão Social”. Na sequência foi 
a vez do presidente do Distrito Brasil, Pedro 
Roberto Pereira de Souza, que apresentou 
“Bullyng no contexto escolar e no esporte”, 
e encerrando a manhã, o past presidente 
do Panathlon Club Equador, professor dou-
tor Tyrone Flores Pavón, médico da equipe 
olímpica de Tênis do Equador, apresentou 
a palestra   “Drogas no esporte”. 

No período da tarde, o primeiro pa-
lestrante foi o professor Leopoldo Refugio 
López Baca, presidente do Panathlon Club 
Delicias/México, com o tema “Esporte In-
clusivo, Igualdade e Equidade”. Em segui-
da foi a vez da médica Patrícia Sangenis, 
do Comitê Olímpico Argentino, que discor-
reu sobre “Crianças e adultos capturados 
pelo e-games”; e na sequência tivemos as 
seguintes apresentações: panathleta uru-
guaio Mário Romano - “Esportes tradicio-
nais: federados e não federados”; e o pre-
sidente do Panathlon Internacional Pierre 
Zappelli – “O papel do Panathlon no movi-
mento desportivo mundial”.

 Após as apresentações das palestras  
houve a abertura para os debates, com a 
participação de diversos panathletas, e 
encerrando o período da tarde, o panath-
leta italiano Maurizio Monego, secretário da 

Fundação Domênico Chiesa, membro do 
Panathlon Club Veneza/Itália e responsável 
pelo concurso de pinturas para escolares, 
informou que a partir desse ano, o mesmo 
será promovido a cada dois anos, sendo 
bem-vinda e necessária a participação de 
todos os clubes. Foram ainda apresenta-
das algumas sugestões, que deverão ser 
analisadas pela direção, flexibilizando e 
podendo ser criada uma categoria para a 
América, visto que os últimos vencedores 
foram todos representantes de clubes da 
Europa. 

Como é tradicional nos eventos do 
Panathlon, no período da noite aconteceu o 
jantar de gala, com apresentações culturais 
e troca de brindes entre os clubes partici-
pantes, além da oportunidade de trocar in-
formações e estreitar os laços de amizade 
entre os panathletas de diversos países. 

No dia 5 de outubro, último dia do 
evento, a palestra de abertura foi apre-
sentada pelo professor Héctor Cirigliano, 
membro do Panathlon Club Buenos Aires, 
que discorreu sobre “Atividade física e 
esporte para os adultos maiores/terceira 
idade”, seguido do presidente do Distrito 
Peru, Luís Moreno, com a palestra “O que 
deve fazer o Panathlon no século 21”. 

O Congresso Pan-Americano foi en-
cerrado com as considerações finais e con-
clusão, sorteio de brindes da Universidade 
Antuérpia/Bélgica e apresentação da nova 
sede do Congresso 2021, aprovada por 
unanimidade, a cidade de Cochabamba/
Bolívia, com o futuro presidente do clube, 
Bernardo Pavisic, apresentando a cidade, 
hotel de realização do evento e toda a in-
fraestrutura disponível. Fechando os tra-
balhos, todos os presentes se confrater-
nizaram num almoço de encerramento no 
tradicional Elauge.

Participantes do Congresso Pan-Americano Auditório lotado com a presença de panahtletas e autoridades
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Médica Patrícia Sangenis (Argentina),
que discorreu sobre “E-games”

Panathletas brasileiros, Johnny Godoy e
Paulo Moraes, visitaram o Congresso

Rubén Lamas e Mario Romano (Uruguai), tema 
sobre Esportes Federados e não Federados

Pedro Souza, presidente do Distrito Brasil,
falou sobre o Bullyng

Héctor Cirigliano, do Panathlon Buenos Aires, que 
discorreu sobre “Atividades  para Terceira Idade”

Prof. Dr. Tyrone Flores Pavón,
past presidente do Panathlon Club Equador

As argentinas Glória Mirabelli, Ana Bento e Alicia 
Mazone, receptivo do Congresso no Hotel Scala 

Leopoldo López, presidente do Panathlon Club 
Delicias/México, com o tema “Esporte Inclusivo”

Delegação brasileira com os presidentes
Pierre Zappelli e Rubén Lamas

Maria Júlia Garisoain, do Comitê Olímpico
Argentino, falou sobre Linha Direta Confidencial 

Rubén Lamas (Argentina), Eduardo Gurowich (Chile) 
e Pierre Zappelli (Suíça)

Membros do Panathlon Club Buenos Aires,
organizadores do evento

Zappelli e Alicia Mazone de Correa,
vice-presidente do Comitê Olímpico  Argentino

Delegação da Itália com o
presidente Pierre Zappelli

Maurizio Monego (Itália), secretário da
Fundação Domênico Chiesa
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Organizadores do evento com delegação italiana

Panathletas de todos os países receberam 
Medalha de 20 anos do CREF4/SP

Membros do Panathlon Club Buenos Aires,
organizadores do congresso

Luis Moreno, presidente do Distrito Perú, discorreu 
sobre plano para futuro do Panathlon 

Bernardo Pavisic, do Panathlon Cochabamba/
Bolívia, sede do congresso 2021

Almoço de encerramento no
Restaurante Elauge – Buenos Aires

Rubén Lamas (Argentina), Alina Baranova e
Peter Verbovem (Bélgica) e Zappelli (Suíça)

Delegação brasileira com organizadores

Mexicanos entregam brindes para Rubén Lamas, 
Rodolfo Buenaventura e Pierre Zappelli 

Organizadores do evento com
delegação do Uruguai

Pedro Souza e Maysa, acompanhados de
panathletas do Chile, Argentina e Bolívia 

Panathletas do Brasil, Argentina, Bélgica e Itália Argentinos, brasileiros, uruguaios e mexicanos

Exposição do Concurso de Desenho da
Universidade de Antuérpia (Bélgica) e do Panathlon 

Panathletas do Uruguai, Argentina e Brasil
no jantar de abertura
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Convívio de setembro na comemoração
de 85 anos da FUPE

Diretoria eleita para o biênio 2020 – 2021Sérgio Barbour, Pedro Souza e
Paulo Almeida no convivio de outubro

São Paulo promoveu atividades diversificadas 
O Panathlon Club São Paulo desen-

volveu uma série de atividades diversifica-
das no quadrimestre, no auditório da ACM 
Centro, começando em setembro com a 
comemoração aos 85 anos da Federação 
Universitária Paulista de Esportes/Fupe, 
com a mesa dos trabalhos sendo compos-
ta pelo professor José Geraldo Massucato, 
representando a presidência do Panathlon 
e da ACM; secretário executivo da Secreta-
ria de Esportes, Marco Aurélio Pegolo dos 
Santos (Chui); professor Luiz Carlos Novi, 
presidente de honra da Confederação Bra-
sileira do Desporto Universitário/CBDU, re-
presentando o presidente Luciano Cabral; 
Márcio Giusti, o mais antigo ex-presidente 
da Fupe presente; Kallel Brandão, CEO da 
Fupe, representando o presidente da Fupe, 
Aurélio Miguel, que não pôde estar presente 
por compromisso anteriormente agendado.

No convívio de outubro, o presiden-
te do Distrito Brasil, Pedro Roberto Perei-
ra de Souza, dissertou sobre o encontro e 
resoluções do Congresso Pan-Americano, 
realizado em Buenos Aires, na Argentina. 
Na palestra, acompanhada de ilustrativo 
audiovisual, o expositor teceu comentários 
sobre cada um dos trabalhos apresenta-
dos, detalhando inclusive as discussões 
acontecidas, o que proporcionou uma in-
teratividade, com questionamentos entre 
os presentes. Ao final da exposição, o pa-
lestrante apresentou o posicionamento dos 
diversos clubes que estiveram presentes, 
quanto às próximas eleições para a repre-
sentação do Distrito. 

Na sequência houve a apresenta-
ção do past presidente Georgios Stilyanos 
Hatzidakis, comentando a implantação do 
Museu Virtual (E-Museu) e as possibilida-
des da efetiva participação do Panathlon. 
O expositor apresentou audiovisual e res-
pondeu várias perguntas sobre o projeto 
lançado pela UFRJ e encabeçado pelo pro-
fessor-doutor Lamartine da Costa. 

Após o jantar de confraternização 
foi efetuada a Assembleia Geral Ordinária, 
dirigida pelo presidente do Distrito, Pedro 
Souza, com a chapa encabeçada pelo atu-
al presidente sendo reeleita por aclamação 
para o biênio 2020/2021, tendo Paulo Már-
cio Almeida Dias Teixeira (presidente), Mil-
ton Pereira dos Santos (1° vice), Aristides 
Almeida Rocha (2° vice), Erick Castelhero 
(1° secretário), Cláudio Henrique D’Amore 
(2° secretário), Paulo de Aguiar Provout (1° 

tesoureiro) e Walter da Silva (2° tesoureiro). 
Na mesma noite, o panathleta Aristides Al-
meida Rocha lançou o livro “Reflexões so-
bre o esporte - uma coletânea” no qual, em 
um dos capítulos, homenageia o patrono 
do Panathlon, professor Henrique Nicolini. 
A renda da venda do livro foi revertida ao 
Panathlon Club São Paulo.

Em novembro, o evento foi dedicado 
à comemoração dos 70 anos da Federa-
ção Internacional de Educação Física/Fiep, 
Regional de São Paulo, que contou com a 
presença do presidente Paulo Almeida, do 
presidente do Distrito Brasil do Panathlon 
Internacional, professor Pedro Roberto Pe-
reira de Souza; do presidente da Fiep Mun-
dial, professor Almir Adolfo Gruhn; do presi-
dente do Cref4/SP, professor Nelson Leme 
da Silva Júnior;  do vereador da Câmara 
Municipal de São Paulo, Elizeu Gabriel; do 
delegado regional da Fiep/SP, professor 
André Leonardo da Silva Nessi. Compôs 
ainda a mesa principal o homenageado da 
noite, professor Nestor Soares Públio, e o 
professor José Geraldo Massucato.

Houve a manifestação das autorida-
des presentes, professores Almir, Paulo, 
Nelson, Pedro Souza, André e Massucato, 
todos ressaltando a importância da data e 
das instituições representadas e unanime-
mente enfatizando a trajetória do coronel e 
professor Públio. O professor André Nessi, 
da Fiep/SP, apresentou a biografia do pa-
nathleta Nestor Soares Públio e realizou a 
entrega do selo comemorativo à data, cha-
mando Andréa Sanches Camacho, gerente 
executiva da agência dos Correios Mooca 
São Paulo. Em seguida, houve a entrega 
dos selos, medalhas e certificados às au-
toridades presentes. Após a manifestação 
de Nestor Soares Públio, relembrando fa-
tos de sua carreira e agradecendo à famí-
lia e as homenagens, foram entregues as 
medalhas com o busto do professor Públio 
e os Certificados de Honra. Dentre os pa-
nathletas contemplados estavam Nestor 
Soares Públio, Sérgio Barbour, Pedro Ro-
berto Pereira de Souza, Sebastião Alberto 
Corrêa de Carvalho, Paulo Márcio Almeida 
Dias Teixeira, Gilberto José Bertevello, Li-
lian Cruz Nicolini, José Geraldo Massuca-
to, Aristides de Almeida Rocha, Georgios 
Stylianos Hatzidakis, Mário Albanese, Célia 
Gennari, Solange Viveiros, Laurete Godoy e 
Paulo de Aguiar Provout. 

Na mesma ocasião, foi homenagea-

da a técnica de basquete, de projeto so-
cial de Mauá/SP, professora Ivonete de 
Miranda Macedo, pela atitude de fair play 
durante jogo de escolares. O presidente 
Paulo enfatizou que a professora está sen-
do indicada para concorrer ao Prêmio Fair 
Play Mundial. A homenageada agradeceu a 
homenagem e ressaltou a importância do 
reconhecimento do Panathlon.

No dia 11 de dezembro o Panathlon 
São Paulo e a Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer (SEME) realizaram a 11a 
edição do Bosque da Fama, espaço de 
integração entre o esporte, a história e a 
conscientização ecológica. O Bosque da 
Fama presta homenagens anualmente aos 
que conquistaram títulos importantes ao 
longo da sua carreira ou por outros feitos 
no esporte. A ideia é que os grandes feitos 
dos maiores esportistas do Estado de São 
Paulo sejam perpetuados com o plantio de 
uma árvore. Neste ano, os homenageados 
foram a atleta Fofão, do vôlei, medalhista 
olímpica e mundial, e Menon, do basque-
te, campeão mundial na década de 1960. 
Também foi homenageado, in memoriam, 
o panathleta e jornalista esportivo Henrique 
Nicolini, idealizador do Bosque da Fama e 
integrante do Guinness Book. 

Também fizeram parte da cerimônia 
a ex-tenista Patrícia Medrado, que recebeu 
o certificado do plantio feito no ano passa-
do. De tantas glórias em suas respectivas 
carreiras, Fofão e Menon não esconderam 
a felicidade ao receberem a homenagem. 
“Parece um gesto simples, mas é muito im-
portante a gente vir e plantar uma árvore 
que renderá frutos e ficará bonita, pare-
cida com a carreira de um atleta. É muito 
especial para mim, principalmente por ser 
aqui no Centro Olímpico, casa onde per-
maneci por três anos e me acolheu muito 
bem”, disse a ex-jogadora de vôlei. Menon, 
por sua vez, fez um discurso também car-
regado de emoção: “Quando fui plantar a 
árvore, estava completamente arrepiado. A 
emoção é muito forte”, contou o ex-jogador 
de basquete. ,

Ainda em dezembro foi realizada a 
confraternização no Restaurante Patéo 
da Luz, na avenida Paulista. Um convívio 
de Natal diferenciado, com um almoço no 
dia 21, em uma reunião descontraída, sem 
pauta e nem discursos, apenas bate-papo 
com o tradicional amigo secreto e a come-
moração com os aniversariantes do mês. 
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Sebastião Correa recebe medalha
Nestor Soares Públio dos Fiepianos

Laurete Godoi, primeira mulher no Panathlon
do Brasil, também foi homenageada

Paulo Almeida e André Nessi receberam
livro de autoria do homenageado

Ivonete de Miranda recebendo homenagem pela 
atitude de Fair Play durante jogos escolares

Atletas, técnicos e dirigentes do Centro Olímpico 
com autoridades e homenageados 

Participantes da confraternização de dezembro 

Lilian Nicolini e as filhas apadrinhando a
árvore em homenagem a Henrique Nicolini 

Sérgio Barbour recebe medalha de
Aidê Angélica e Nestor Públio

Nelson Leme da Silva Junior recebendo
medalha Nestor Soares Públio 

Autoridades, panathletas e homenageados
no Bosque da Fama

Panathletas de São Paulo

Major Olímpio recebeu homenagem representado 
pela sua esposa Cláudia Olímpio Gomes

Roberto Saad, Almir Gruhn, Sebastião Gobbi, 
Públio, Alexandre Drigo e Georgios Stylianos

Mesa principal com autoridades
no convívio de novembro

Familiares e convidados do homenageado
Nestor Soares Públio 

Fotos São Paulo
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Juiz de Fora comemorou 43 anos
com homenagens aos destaques do esporte

Juiz de Fora promove competição e premia o Fair Play 

O Panathlon Club Juiz de Fora/MG 
comemorou os seus 43 anos de fundação e 
premiou em novembro 28 destaques do es-
porte local na temporada de 2019 no Mérito 
Esportivo Panathlon. 

O encontro deste ano ocorreu na 
Estação São Pedro. Foram contemplados 
com troféus atletas e ex esportistas, além 
de treinadores, equipes, árbitros e empre-
sas que, de diferentes formas, se destaca-
ram no Brasil e fora do país e projetaram 
o desporto regional na temporada. Na ce-
rimônia de abertura fizeram uso da palavra 
o presidente Basileu Tavares; Pedro Souza, 
presidente do Distrito Brasil do Panathlon 
Internacional; e Antônio Almas, prefeito da 
cidade.  

Receberam as homenagens Ander-
son Luiz Caçador (arbitragem de voleibol), 

Marcelo Carvalho Vangasse (arbitragem de 
futebol), Wesley Moraes Ferreira da Silva 
(futebol), Gustavo Gomes Veiga de Oliveira 
Nascimento (atleta do futuro), Edson Cos-
ta (atleta do passado), Fabrício Húngaro 
Jobim (atletismo/corrida de ruas/deficiente 
físico visual), Beatriz Iasmin Soares Ferrei-
ra (boxe),  Ibitipoca Off Road (evento es-
portivo), Marina Loures Barboza (futsal), 
Colégio Academia de Comércio (ginástica 
de trampolim), Thiagus Petrus Gonçalves 
dos Santos (handebol), Luiz Maurício Dias 
da Silva (lançamento de dardo), “Dentro 
da Área não Vale”, livro de Carlos Salo-
mão Musse e Márcio Itaboray (literatura 
esportiva), “Esporte 4.0: Uma realidade na 
era digital”, livro de Heglison Custódio To-
ledo e Maurício Gattás Bara Filho (literatu-
ra esportiva), Alexandre Ank (mesatenista 

paralímpico), Gabriel Camargo Giovannini 
(mountain bike), Larissa Martins de Oliveira 
(natação), Gabriel Geraldo dos Santos Araú-
jo (natação paralímpica), JF Celtics (projeto 
esportivo), Danielly Vitória Gonçalves Neris 
(taekwondo), Fábio Pereira Antunes (técnico 
de natação), Juliana Scher (triathlon), Felipe 
Moreira Roque (voleibol) e Matheus Mendes 
Domingues Ribeiro (xadrez) e Daniel Carnei-
ro Brum Ribeiro Zóia (XCO maratona MTB), 
além dos troféus Incentivo ao Esporte para 
as empresas Grupo Bahamas,  Grupo Reza-
to e Rodoviário Camilo dos Santos. 

Foram também entregues certificados 
de agradecimento aos apoiadores AMPAR, 
Aurora JOTAHA,  Cervejaria Golem, Estojos 
Baldi, Gráfica América, Grupo Rezato,  Su-
perfreios, Zé Kodak, AABB, Fátima Buffet e 
Clube Bom Pastor.  

O Panathlon Club Juiz de Fora pro-
moveu em outubro e novembro, juntamen-
te com a AABB e a Academia de Comércio, 
a 4ª  e a 5ª Etapas da II Copa Juiz de Fora 
de Natação 2019.

O evento contou com a participação 
de nadadores das mais variadas idades 
e nível técnico de dez equipes de Juiz de 
Fora: AABB, Panathlon Club Juiz de Fora, 
Sesc, Onda Zu Tupi, Colégio Conexão, 

Energia Academia, Aquática Academia, JF 
Paralímpico, MO VIP UFJF, Espaço Saúde 
(Santos Dumont). Cada evento contou com 
38 provas, 6 revezamentos, 104 atletas ins-
critos e distribuição de 160 medalhas em 
cada etapa. 

O evento contou com apoio do Studio 
Ultramove, 3L Criações e Gravina Sports, 
com patrocínio da Belo Odonto, Ultrima-
gem, Reis & Reis Associados e Uptime. 

Neste mesmo período apoiou a 7a 
Copa Toque de Bola de Futsal, cujo objeti-
vo é a disciplina, ética e fair play, educação 
no esporte e na vida. 

Finalizando o ano com a premiação 
da Taça Disciplina Panathlon Club Juiz de 
Fora na Copa Prefeitura Bahamas de Fute-
bol Amador 2019, um dos maiores do Bra-
sil, para equipe da Estação São Pedro.

Desfile de abertura da
II Copa Juiz de Fora de Natação 

Panathletas presentes na
7ª Copa Toque de Bola de Futsal

Equipe Rezato/Master recebendo o Fair Play da
Copa Prefeitura Bahamas de Futebol Amador

Homenageados da temporada 2019 no Mérito Esportivo Panathlon Panathletas e autoridades
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Recife comemorou os 40 anos de sua fundação e o 
presidente Lapa foi empossado na Academia Brasileira

O Panathlon Club Recife/PE teve 
ampla participação no quadrimestre, com 
destaque para a participação no Congres-
so Pan-Americano de outubro em Buenos 
Aires/Argentina, com os panathletas José 
Pinto Lapa, Izabel Lapa, Fernando Soares, 
Madalena Soares, Fernando Almeida, Ma-
riângela Almeida, Moacir Pazeto e as es-
posas Izabel Lapa, Madalena Soares, Ma-
riângela Almeida e Eliane  Pazeto,  além do 
panathleta Manuel Carneiro. 

Em novembro o presidente José Pinto 
Lapa recebeu no dia 25 a posse de imortal 
na Academia Brasileira de Educação Físi-
ca, enquanto Cássio Hartmann, membro da 
Academia e da Fiep/PE deu posse acom-
panhado de convidados, Cref Pernambuco 
e autoridades locais. Essa foi a 22ª posse 
na Academia Brasileira de Educação Física, 

ocupando a cadeira 19, que tem como pa-
trono o professor Célio Cordeiro Filho.

“Tive a satisfação de receber a home-
nagem solene da ocupação da Cadeira 19 
da Academia Brasileira de Educação Física 
com a titularidade de Imortal. Meus agra-
decimentos a todos que conviveram profis-
sionalmente comigo desde o ano de 1960 
e ininterruptamente ainda desempenhando 
no Conselho Regional de Educação Física a 
função de Conselheiro até o ano de 2021, 
inclusive participando desta solenidade com 
ex secretários de Educação, delegados do 
MEC, gestores esportivos, técnicos, atletas 
e familiares. O meu muito obrigado”, discor-
reu o homenageado em seu discurso.

Em dezembro ocorreu o convívio no 
Clube Círculo Militar, comemorativo ao 
aniversário de 40 anos de fundação do clu-

be, com a presença de 100% dos sócios, 
incluindo o edital de eleição para o biênio 
2020/2021, realizada em janeiro, quando 
foi empossada Carolina Maciel como pre-
sidente,  Manuel Camelo como vice, José 
Pinto Lapa, pas-presidente; Marco Aurélio 
Magalhães, secretário; Gilmar Ferreira dos 
Santos, tesoureiro e os conselheiros: Enio 
Rodrigues Leite Guimarães, Lúcia Helena 
Cordeiro Simões e Cláudia Sofia Fonseca 
de Santana. Com as reuniões marcadas as 
últimas quintas feiras do mês no Clube Cír-
culo Militar de Recife.

Outra pauta do encontro foi a articula-
ção da inscrição ao Prêmio Fair Play do Pa-
nathlon Internacional, referente ao gesto do 
técnico da equipe de futsal do Colégio São 
Luís, durante partida da liga, que repercutiu 
em diversos segmentos.  

DESDE 1984
PROTEGENDO
SUA FAMÍLIA,
SEU PATRIMONIO E SEU FUTURO!

Av. Barão de Tatui, 607 
Sorocaba | SP 

(15) 3231-1771 latufseguros@latufseguros.com.br www.latufseguros.com.brDireito do Trabalho, Previdenciário, Consumidor, Civil e Desportivo     •     www.cjaadvogados.com.br

Processos Trabalhistas, Processos contra o INSS,
Auxílio Doença, Auxílio Acidente, Auxílio para Idosos e
Deficientes, Aposentadoria, Revisão e Outros

R.  Brigadeiro Tobias, 271 • Centro • 15 3231.5407
Av. Ipanema, 304 • Zona Norte • 15 3211.8082
Av. Independência, 4890 • Eden • 15 3225.4189
Av. Itavuvu, 3869 • Zona Norte •  15 3302.1470

SOROCABA

R. Maria Augusta Bauch, 86 • Centro • 15 3243.3984
VOTORANTIM

Direito do Trabalho, Previdenciário, Consumidor, Civil e Desportivo

www.cjaadvogados.com.br

Clube Circulo Militar de Recife é o local de encontro do Panathlon

Participantes da posse de Imortal da Academia Brasileira de Educação Física

Panathletas no convívio comemorativo de 40 anos de fundação do clube

Fiepianos Welington  Medeiros, Cássio.Hartmann, Alfredo Telino e
Wiliam Oliveira empossaram prof. Lapa 
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Bosque da Fama de Votorantim
completa primeiro ano de existência 

Os grandes feitos dos maiores es-
portistas de Votorantim/SP, do Estado de 
São Paulo e do Brasil, foram perpetuados 
através do projeto denominado “Bosque 
da Fama”, implantado em 2018, e que des-
ta forma completou o seu primeiro ano de 
existência.

Em 27 de setembro de 2019 ocorreu 
a sua segunda edição, numa realização do 
Panathlon Club local, em parceria com o 
Sesi e a Prefeitura da cidade, por meio das 
secretarias do Meio Ambiente, Esportes e 
Cultura, quando foram acrescentados em 
seu rol mais oito destaques do esporte re-
gional.

Seguindo a mesma metodologia da 
inauguração, os alunos do Ensino Funda-
mental do Sesi Votorantim participaram do 
Bosque da Fama como conteúdo e objeto 
de estudo no programa de entrada da Pri-
mavera, em comemoração ao Dia da Árvore 
e da pesquisa sobre os oito homenagea-
dos.]

Esta iniciativa, a exemplo da Calça-
da da Fama de Los Angeles ou do Hall Of 
Fame, de Fort Lauderdale, na Flórida, am-
bos nos Estados Unidos, visa resgatar a 
memória de uma geração de astros do es-

porte votorantinense, paulista ou brasileiro.
O projeto “Bosque da Fama” foi inicia-

do em 2007 pelo Panathlon Club São Pau-
lo/SP, sendo Sorocaba o segundo clube a 
implantá-lo em 2015. Recife/PE inaugurou 
o seu em 2016. O projeto pretende atingir 
seu objetivo de forma inovadora, com o 
plantio ou apadrinhamento de uma árvore 
pela personalidade homenageada, iniciativa 
que alia o aspecto esportivo ao ecológico, 
estimulando a preservação das espécies in-
tegrantes da floresta nativa do país.

O Bosque fica na área situada nas de-
pendências do Sesi Votorantim e o projeto 
inclui um portal, que será complementado 
no futuro com um espaço específico para 
arquivos interativos das árvores e dos ho-
menageados.

Esta solenidade deverá ocorrer uma 
vez por ano, reunindo todas as personalida-
des que fizeram sua carreira em Votorantim, 
Estado de São Paulo e do Brasil, como atle-
ta, dirigente ou árbitro e que foram autores 
de feitos significativos, ou conquistaram 
medalhas olímpicas, ou foram campeões 
paulista, nacional ou mundial.

A quantidade de esportistas que se 
enquadram no universo abrangido pelo cri-

tério estabelecido pela comissão organiza-
dora é tão ampla que garante a manutenção 
por muito tempo da periodicidade destas 
solenidades e a formação de um grande 
bosque. As homenagens poderão ser rea-
lizadas em vida ou in memoriam, mas sem-
pre com a presença de um membro da sua 
família ou representante.

Cada árvore deverá ser plantada pelo 
próprio homenageado e é acompanhada 
por uma placa citando o feito esportivo que 
ela simboliza, com as especificações botâ-
nicas da muda correspondente.

A união dos ideais do esporte aos da 
preservação ambiental levará o Bosque da 
Fama a ser visitado por turistas e por esco-
lares, pois o local é significativo como con-
teúdo pedagógico.

Os novos oito homenageados do 
Bosque da Fama Votorantim/SP são Ângelo 
Rômulo Rêmulo Lava/Mickey (in memorian); 
Luiz Ferreira (in memorian); Caetano Salves-
trini/Nan” (in memorian); basquetebol - Isa-
bel Negretti Garcia, Rita de Cássia Coelho 
de Oliveira/Ritinha e Maria Aparecida da Sil-
va Campos/Jane (in memorian); atletismo - 
Manoel da Silva/Mané; judô - Eduardo Odin 
de Arruda Novaes. 

R. Sir Alexander Fleming 206 - Jd. Emilia - Sorocaba
 Fones: (15) 3234-7936 / 3011-2354

CARDIOLOGIA E ATIVIDADE FISICA ESPECIALIZADA

• Cardilogia Clinica 
• Diagnostico
Cardilogicos

• Reabilitação cardiaca 
e atividade fisica para 

grupos especiais.

“Nós entendemos
sua paixão”

R. da Penha 496
Tel: 3327.0070 | 3327.0060

Autoridades na abertura do Bosque da Fama do Panathlon Votorantim 

Homenagem ao Esporte Clube Savoia, primeiro clube de futebol do Brasil

Alunos do SESI participaram do plantio das árvores no Bosque da Fama

Homenageados, panathletas e alunos do Ensino Fundamental do SESI
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Taubaté entregou prêmio Destaques do Esporte 
O Panathlon Club Taubaté/SP, en-

tre os meses de setembro e dezembro de 
2019, realizou quatro convívios e diversos 
eventos esportivos, com destaque para a 
premiação dos Melhores do Ano, realizada 
no dia 26 de novembro nas dependências 
do Sesi local. Essa premiação é muito espe-
rada por todos, pois é destinada aos atletas 
que se destacaram nas suas modalidades, 
representando a cidade e o Brasil.

Entre os homenageados, destaque 
para a meio campista do futebol, Rafaela 
Marques, que ficou com o prêmio máximo 
do evento entre as mulheres, sendo es-
colhida como a melhor atleta da catego-
ria adulta. Entre os homens, o eleito foi o 
campeão olímpico Lucarelli, que defende o 
Vôlei Taubaté. Todos receberam medalhas 
e certificados. 

No convívio de dezembro foi ofertado 
ao empresário Luiz Antônio Bovo o Prêmio 
Carrara e Massa, que remete ao Gemella-

gio, realizado com o Panathlon Club Carrara 
e Massa da Itália.

No começo do mês de novembro o 
clube foi parceiro da Secretaria de Esportes 
na realização da XVI Paraolimpíada, ofer-
tando doze troféus e mil medalhas a todos 
os alunos especiais participantes. 

Encerrando as atividades no mês de 
novembro, no dia 23, no Sistema Educa-
cional de Desenvolvimento Social (Sedes), 
considerado o maior complexo educacional 
da região, aconteceu o basquete 3 x 3, co-
ordenado pelo panathleta e professor Fer-
nando Wagner. 

No mês de setembro, o convívio foi 
presidido pelo vice-presidente José Pereira 
da Silva, devido à ausência justificada do 
presidente Wiliam Saad. Nesta oportunida-
de foi dado posse ao novo sócio Giovane 
Azoline, palestrante da noite, falando sobre 
o Triathlon. Encerrando o convívio foi apre-
sentado o livro capa dura, encartado com 

as 50 primeiras edições do Boletim do Pa-
nathlon Club Taubaté.  

Em outubro o destaque do convívio 
ficou para a palestra do panathleta e pro-
fessor de Educação Física, Dídimo Gadioli 
Filho, que discorreu sobre suas atividades 
esportivas como atleta amador de futebol. 

Em novembro foi realizada a assem-
bleia ordinária, que elegeu a diretoria exe-
cutiva para 2020/2021, apresentando como 
presidente o professor e doutor em História 
José Pereira da Silva.

Para fechar o ano, no mês de dezem-
bro o Panathlon Taubaté realizou o conví-
vio festivo de Natal, com apresentação do 
Coral Amici Della Bella Música, composto 
por panathletas, além da entrega do prêmio 
Gemellagio.  

Todos os convívios do Panathlon Tau-
baté  foram realizados nas dependências do 
Taubaté Country Club. 

XVI Paralímpiadas de Taubaté

Panathleta Rinaldo Gobo entregando certificado 
para Lucarelli, atleta campeão do vôlei

Panathleta Lamarque Monteiro entregando
certificado ao atleta Lucas, do vôlei

Panathleta Francisco Sérgio entregando
certificado ao atleta de base, Kauã.

Mesa de trabalho do convívio de outubro com
Walmir Marques, Wiliam Saad e Lamarque Monteiro 

Foto oficial do convívio de novembroAtletas participantes da
XVI Paralímpiadas de Taubaté

Foto oficial do convívio de setembro Presidente Wiliam Saad e o panathleta
Dídimo Gadioli, no convívio de outubro 

Panathleta Cláudio e Loris Turrini na
apresentação do livro de capa dura

Abertura da premiação Melhores do Ano no
Esporte com o presidente Wiliam Saad

Panathleta Sidney Osório com a atleta Samanta,
da categoria base do futebol feminino
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Taquaritinga entregou Prêmio Panathlon 
e comemorou Dia da Criança 

Ribeirão Preto realizou convívio e premiou concurso

No dia 10 de outubro, na abertura do 
Seminário de Educação Física realizado 
na Câmara Municipal de Taquaritinga/SP, 
foi entregue homenagem do Prêmio Pana-
thlon ao capitão Luiz Fernando de Almeida, 
reformado do Exército Brasileiro, natural 
de Três Corações/MG. 

O homenageado pelo Panathlon Ta-
quaritinga é formado em Educação Física 
em 1967, foi da seleção de judô do Exér-
cito e do atletismo de 1978 a 1980, chefe 
da equipe de tiro de armas longas em 1989 
e treinador da equipe de pentatlo militar 
de 1989 a 1991, ambos no do 5º Batalhão 
de Infantaria/Lorena-SP, onde a equipe foi 

O Panathlon Club Ribeirão Preto de-
dicou nos últimos convívios de Setembro, 
Outubro, Novembro e Dezembro de 2019 
a destacar saudação aos Profissionais de 
Educação Física pelo seu dia, em setembro, 
e aos Professores, em geral, em outubro, no 
Restaurante Latulia.

Em novembro, o centro das atenções 
foi o Concurso Nacional de Desenho do Pa-
nathlon Club São Paulo cujo vencedor, na 
categoria nascidos entre 2005 e 2009, foi o 
estudante do Colégio Anchieta, Julian Sera-

Cap. Luiz Fernando de Almeida, reformado do 
Exército Brasileiro, recebeu o Prêmio Panathlon 

Fábio Arnoni, Nilo Prata, Nelson Leme,
Marcelo Cortez, Antonio Lourival e Auro Ferreira

Entrega dos presentes no Dia da Criança

Convívio do mês de outubro no
Restaurante Latulia

Dr. Rogério e a esposa Norma dos Reis,
 Sônia, Ermelinda e Antonieta

Confraternização de final de ano realizada
no Bar do Epicurista

Julian Serafim Andrade, vencedor do
 Concurso Nacional de Desenho 

Mercado Municipal - Box 06 - Sorocaba
comercial.afranco@yahoo.com.br

Rei das Ervas
ATACADO E VAREJO

Tel: 3211-5097

Sorocaba, sob o tema “Exercícios físicos 
para pessoas especiais, com problemas 
cardíacos e outros”.

Outro evento que contou com a par-
ticipação do Panathlon Taquaritinga ocor-
reu no dia 13 de outubro, com a entrega de 
presentes, lanches, refrigerantes e sorve-
tes para as crianças, em bairros carentes 
da cidade, em comemoração ao Dia da 
Criança.  O presidente do Panathlon Club 
Taquaritinga, Nilo Prata, comentou que é 
importante participar dos eventos sociais 
da cidade e que essa iniciativa é realizada 
há muitos anos por um grupo de amigos.

campeã da 2ª Região Militar. Capitão Luiz 
Fernando foi também diretor de Esportes 
e Lazer de Taquaritinga, de 1997 a 2000.

A homenagem foi entregue pelo pre-
sidente Nilo Prata e pelos panathletas Lígia 
Garcia, dr. Dênis e Cláudia Piveta Prata, 
acompanhados pelo tenente Colares.

Na sequência também foram home-
nageados os profissionais de Educação 
Física, com a presença do presidente do 
Conselho Regional de Educação Física, 
Nelson Leme da Silva Júnior, e do diretor 
Antônio Lourival Lourenço. Finalizando o 
evento, houve palestra do professor Mar-
celo Cortez, membro do Panathlon Club 

fim Andrade. A sede do convívio foi a Estân-
cia Caipira.

 Em dezembro, no Bar do Epicuris-
ta, além da confraternização de “auguri” pe-
las festas natalinas e ano novo, foi realizada 
a premiação do concurso de desenho pro-
movido pelo Panathlon Club São Paulo com 
a entrega do diploma e da placa ao vence-
dor da cidade de Ribeirão Preto, que estava 
acompanhado da irmã, Luciana, e dos seus 
pais, Julian Batista Andrade e Rafaella Sera-
fim Andrade.
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Salto de Pirapora realizou a sua 2ª Festa do Esporte 
O Panathlon Club Salto de Pirapora/

SP realizou no dia 8 de dezembro, no Cen-
tro de Convenções “Carlos Farrapo”, a sua 
2ª Festa do Esporte, premiando o Mérito 
Esportivo, destinado a personalidades do 
esporte que muito fizeram pela cidade, um 
resgate da memória esportiva da cidade. 

Na categoria Destaque do Esporte 
2019 foram 62 homenagens, entre atle-
tas, técnicos, profissionais de Educação 
Física, e entidades que obtiveram grandes 
resultados no ano de 2019. Esse prêmio é 
destinado aos filhos de Salto de Pirapora 
ou que representaram a cidade nas com-
petições oficiais no município, na região, 

no Estado, no Brasil e no exterior.
Marcaram presença o presidente 

do Panathlon Internacional Distrito Brasil, 
Pedro Roberto Pereira de Souza; o diretor 
Ademir de Barros, o Paraná; presidente 
do Panathlon Club Sorocaba, Elói Ferrei-
ra; diretora da Liga Feminina do Panathlon 
Sorocaba, Neide Sagges; vice presidente e 
diretor do Panathlon Club Votorantim, Ed-
son Veronese e Douglas Santa’Anna, res-
pectivamente; e o presidente da Câmara 
Municipal de Salto de Pirapora e panathle-
ta Matheus Marun.

O presidente Donizeti de Jesus Pe-
reira Domingues Júnior deu boas vindas 

a todos os presentes e emocionado falou 
do trabalho desenvolvido por todos os pa-
nathletas na realização do evento, com o 
auditório repleto, pois a população enten-
deu a importância do reconhecimento aos 
representantes do esporte da cidade. 

Fizeram uso da palavra Pedro Souza 
e Matheus Marun, panathleta e presidente 
da Câmara Municipal de Salto de Pirapora.  
Na sequência foram entregues os prêmios 
do Panathlon e cinco Profissionais de Edu-
cação Física, pelo Conselho, com cerimo-
nial conduzido por Douglas Brito, apresen-
tador de esportes da TV TEM, dando um 
brilho especial na Festa do Esporte. 

Homenageados da 2ª Festa do Esporte Panathletas e convidados Centro de Convenções “Carlos Farrapo”
com lotação máxima

Equipe da Terceira idade Doni Júnior e Rafaelle com o atleta
de natação Gustavo Curilla

Profissionais de Educação Física receberam
homenagem das mãos de Elói Ferreira e Pedro Souza

Panathleta Neide Sagges e integrantes da
equipe de futebol de amputados 

Doni Júnior e Enzo Murat, Otavio Scolari e
Pedro Moura, da escola Champions/F5

Joabe, Samuel Barbosa, profª Marcilene,
Jeová e Pedro Luís, do futsal

Panathleta Makoto entregou homenagem para 
equipe de Futsal da Girocar de 1998 

Michel Silva (basquete) e o panathleta
Matheus Marun

Presidente Doni Júnior, entregou homenagem
para equipe infanto de voleibol 
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Praia Grande realizou homenagens e
Seminário de Educação Física Escolar

Araçoiaba da Serra tem nova presidente  

O Panathlon Club Praia Grande/SP 
participou no quadrimestre do Congresso 
Cientifico e Cultural do Panathlon Brasil, na 
cidade de Jaú/SP,  onde o presidente Wal-
decir Lima foi um dos palestrantes.

O clube realizou também, em parce-
ria com o Conselho Regional de Educação 
Física, a entrega da Medalha do Mérito da 
Educação Física, diploma de Benemérito 
da Educação Física e o Seminário de Edu-
cação Física Escolar; e finalizando suas ati-
vidades do ano de 2019, realizou no mês 
de dezembro uma confraternização entre 
os panathletas. 

Nos dias 4 e 5 de setembro foi rea-
lizado o 2° Seminário de Educação Física 
Escolar para os professores da rede de 

ensino municipal. Os palestrantes foram 
o professor Flávio Henrique Corrêa, sob o 
tema “Inclusão da pessoa com deficiência 
na Educação Física e no esporte escolar: 
possibilidades práticas”; e o panathleta 
José Geraldo Goldoni Vestena, com o tema 
“Possibilidades e oportunidades que o 
brincar oferece”.

  No dia 22 de setembro, na Câmara 
Municipal, aconteceu a homenagem a per-
sonalidades da cidade, com a entrega da 
Medalha do Mérito da Educação Física, en-
tre os quais ao panathleta Osvaldo Pinheiro 
(basquete), que recebeu sua medalha do 
professor doutor Waldecir Lima, presidente 
do Panathlon Club de Praia Grande, e do 
vereador Hugo Ribeiro, além de dois di-

plomas de Benemérito da Educação Física 
destinado a quem muito contribui para a 
profissão.

Outra homenageada foi a panath-
leta Kátia Mara Santos e a Faculdade de 
Educação Física de Praia Grande. As ho-
menagens são um reconhecimento pelos 
relevantes serviços realizados em favor da 
educação física e do esporte. Além das au-
toridades, o Conselho esteve representado 
pelo diretor José Medalha. 

Encerrando as atividades de 2019, o 
clube realizou no dia 4 de dezembro a con-
fraternização de fim de ano no restaurante 
Spontanea, com a presença dos panathle-
tas e familiares, fortalecendo os laços de 
amizade do esporte e da educação física. 

O Panathlon Club Araçoiaba da Ser-
ra/SP realizou no dia 29 de novembro a sua 
assembleia ordinária que elegeu a diretoria 
executiva para o biênio 2020/2021, além 
de apresentar o balanço das atividades de-
senvolvidas, bem como o calendário para 
o novo ano. 

A assembleia foi presidida pelo pre-
sidente do Distrito Brasil do Panathlon In-
ternacional, Pedro Pereira de Souza, e se-
cretariada por Ademir de Barros, o Paraná, 
past presidente do Panahtlon Club Soroca-
ba. Na ocasião, a nova diretoria foi eleita 

e aclamada com aplausos e aprovada por 
unanimidade, ficando assim constituída: 
presidente: Antônia Leticia de Toledo (bas-
quete); 1° vice presidente – Elpídio Ribei-
ro (dirigente esportivo); 2° vice presidente 
- Luciano Tributino da Silva (capoeira); te-
soureiro - Marco Aurélio Camilo e secretá-
rio – César Augusto Martins. Já o conselho 
ficou assim formado: Alex Cleiton do Monte 
Gois (futebol), José Inaldo Fonseca (atletis-
mo) e José Luiz Pereira Kappa (futebol).

Elpídio Ribeiro agradeceu a colabora-
ção de todos e parabenizou o clube pelas 

atividades desenvolvidas desde a sua fun-
dação e se colocou à disposição da nova 
presidente. Antônia Leticia é a atual Secre-
tária de Esportes da cidade e por meio do 
Panathlon tem realizado diversas ativida-
des em parceria, fortalecendo o Fair Play 
e a amizade no esporte.   Vale apenas re-
gistrar a preparação da seleção de futebol 
da Nigéria, Sub 17, cinco vezes campeã do 
mundo e que esteve no CT Primavera se 
preparando para o mundial que aconteceu 
de 26 de outubro a 17 novembro em Brasí-
lia, Goiânia e no Espírito Santo. 

Antonia Letícia Toledo com panathletas na
assembleia eletiva para biênio 2020 – 2021

Equipe do São Paulo FC jogou contra Nigéria
na preparação para mundial Sub 17

Convívio do mês de outubro no
Centro de  Treinamento Primavera

Panathletas Osvaldo Pinheiro,
Katia Mara Santos e Waldecir Paula Lima 

José Geraldo foi um dos palestrantes no
Seminário de Educação Física

Convívio do mês de dezembro no
Restaurante Spontanea em Praia Grande 

Também estamos nas redes sociais:        /docelinho

www.docelinhofestas.com.br

R. Albertina Nascimento, 95
Centro - Votorantim/SP

15 3247.2409 / 3247.3801 / 
3247.2388
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Mococa completou 41 anos com homenagens,
Fair Play e nova diretoria

No convívio do mês de setembro do 
Panathlon Club Mococa/SP  comemorou 
os 41 anos de sua fundação e homenageou 
a comissão técnica do handebol da cidade, 
que tem a frente o técnico Diego de Lima 
e seu auxiliar Juan Willian Garcia, ambos 
homenageados com o diploma de Mérito 
Desportivo pela contribuição ao desporto 
mocoquense, uma homenagem pelo traba-
lho realizado, tirando centenas de crianças, 
adolescentes e jovens das ruas e levando-
-os às quadras. 

No mês de novembro o presidente 
Irzio Campioto não pôde estar presente e 
desta forma o convívio foi dirigido pelo di-
retor de Relações Públicas Sebastião Fer-
nando Barreto, que após o protocolo de 
abertura deu posse a um novo sócio: Rafa-
el Casteli Prini (arbitragem), cuja madrinha 
foi Carmem Lídia Santini.

Já em dezembro, no dia 13, foi re-
alizada assembleia ordinária eletiva para 

a posse do novo Conselho Diretor para o 
biênio 2020/2021, que ficou assim cons-
tituído: Presidente Sebastião Fernando 
Barreto; past presidente Irzio Campiotto; 
vice-presidente Manoel Osório da Fonseca; 
secretário Antonino da Silva; tesoureiro Lin-
dolfo Pazoti Júnior; diretor de protocolo e 
convívios Carlos Eduardo Leonhardt; e di-
retora de relações públicas Márcia Heloísa 
Campos. Conselho Fiscal: Joselito Ferreira, 
Maria Cecília Ramos Corraine e Maria Ân-
gela Suzano Bernardes. 

Destaque ainda para a posse dos 
novos membros Diego de Lima e Joaquim 
Norberto Figueiredo Filho. 

No dia 14 de dezembro o Panathlon 
Club Mococa, cumprindo uma de suas fun-
ções, entregou diversos troféus Fair Play 
em quatro  competições: Carlos Leonhardt 
e  Guilherme Carvalho fizeram a entrega na 
final da 2ª Copa das Escolinhas de Futsal, 
categorias sub-07, sub-09, sub-11 e sub-

13, realizada no ginásio Russão; Manoel 
Fonseca e Diego de Lima entregaram o 
troféu na final do Campeonato de Futebol 
categoria sub-11 e sub-13 no Campo do 
Cruzeiro, com organização do panathleta 
Rafael Prini; Diego de Lima e  Sebastião 
Fernando Barreto fizeram a entrega na fi-
nal da Liga de Handebol, categoria adulto 
no ginásio Russão, organizado pelo pana-
thleta Diego de Lima; e no dia 23 de de-
zembro, no ginásio Russão, foi realizada a 
final do Campeonato Municipal de Futsal,  
categoria adulto, entre as equipes Pierin 
Supermercados e  Arceburgo, com o jogo 
sendo decidido nas penalidades, em favor 
do Arceburgo, que ficou com o título. 

Na oportunidade, o Panathlon Club 
Mococa se fez presente representado pe-
los panathletas Joselito Ferreira e Sebas-
tião Fernando Barreto, entregando o troféu 
Fair Play, em competição organizada pelo 
panathleta Rafael Prini. 

Equipe vencedora do Troféu Fair Play
da Liga de Handebol

Panathletas na final da 2° Copa
das Escolinhas de Futsal 2019

Final da Liga de Handebol,
categoria adulto, no ginásio Russão

Vila Nova categoria sub-11 representada por
Luís Otávio, com os panathletas Manoel e Diego

Diego e Manoel entregam Troféu Fair Play para 
equipe Feras da bola - Sub-13

Sebastião e Joselito entregam o Troféu Fair Play 
para equipe de futsal Amstel – adulto

Convívio do mês de setembro na comemoração
de 41 anos de fundação

Sebastião Barreto e Antonino dirigiram
os trabalhos em setembro 

Diretoria eleita para o biênio 2020 – 2021

Produtos de 1ª Qualidade
Tel: (15) 3227-5856

Av. São Paulo, 1150 - Árvore Grande - Sorocaba/SP
Tel: (15) 3519-4480

Rua Julio Hanser, 145 - Centro - Sorocaba/SP

Luciana  Brandão
Microfisioterapia
Leitura Biológica

R. Domingos Fernadnes, 66 • Trujillo
3232-2565 / 99775-1994

Nú

cleo Liliamoara

Terapias Breves
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Itapeva homenageou profissionais 
de Educação Física e do esporte

Panathlon São José dos Campos 
comemorou 27 anos de fundação 

A Câmara Municipal de Itapeva/SP, em 
parceria com o Conselho Regional de Educa-
ção Física (Cref4-SP) e o Panathlon Club lo-
cal, realizou cerimônia na noite do dia 25 de 
setembro para homenagear profissionais da 
Educação Física e personalidades do espor-
te que de alguma forma contribuíram para o 
engrandecimento da Educação Física e do 
esporte da cidade, com a entrega da Medalha 
do Mérito Profissional  e a Comenda Benemé-
rita do Estado de São Paulo Cref4/SP. 

A Medalha do Mérito Profissional da 
Educação Física foi instituída em 2017, pela 
Resolução Cref4/SP 097/2017, sendo desti-
nada a reconhecer profissionais de Educação 
Física inscritos no Conselho, que tenham se 
distinguido de forma notável ou relevante, 
bem como contribuído com seu trabalho ou 
ações para o engrandecimento da Educação 
Física.

Em 2018 foi instituída a Comenda Be-
nemérita do Estado de São Paulo Cref4/SP, 
de acordo com a Resolução 102/2018, que 

se destina a reconhecer ações meritórias de 
personalidades e autoridades civis, militares, 
instituições e organizações da sociedade em 
geral, que tenham contribuído para o engran-
decimento da Educação Física na sociedade 
paulista e brasileira.

A mesa dos trabalhos foi composta pelo 
vereador Oziel Pires de Moraes, presidente da 
Câmara; prefeito Luiz Antônio Hussne Cava-
ni; professor Andrei Alberto Muzel, secretário 
municipal de Educação e Cultura; Luciano Oli-
veira, secretário municipal de Desenvolvimen-
to Social, Defesa Social e Esportes; professor 
Mariól Siqueira Santos, delegado regional do 
Cref4-SP; vice-presidente do Panathlon Club 
Itapeva/SP, delegado adjunto da Federação 
Internacional de Educação Física e coordena-
dor dos cursos de Educação Física das FAIT; 
e professor Rogério Vieira Galvão, diretor do 
Panathlon Club de Itapeva.

Os homenageados que receberam a 
Medalha do Mérito profissional da Educação 
Física foram Felipe Lopes Ferraz Albuquerque, 

Pedro Vinícius Nogueira, Carlos Roberto de 
Camargo Leite, Carlos Alberto Oliveira Plate-
ano, Antônio Carlos Ferreira dos Santos,  Ja-
cquison Almeida Martins e Fernando Walter 
Schimidt. A Comenda Benemérita do Estado 
de São Paulo foi entregue a Paulo Francisco 
Neves (ex-árbitro) e João Rodrigues de Almei-
da Filho (Joãozinho do Corinthinha e futebol 
feminino).

Na oportunidade, a Câmara Municipal 
homenageou o professor Rogério Vieira Gal-
vão (Papita), diretor do Panathlon Club de Ita-
peva, com o Diploma de Honra ao Mérito pelo 
que ele representa ao esporte itapevense.

Estiveram presentes também os verea-
dores Rodrigo Tassinari, Tião do Táxi, Toni do 
Cofesa e Débora Marcondes. O cerimonial foi 
conduzido pelo funcionário da Câmara Elton 
Araújo.

A orquestra da Escola de Música Hugo 
Belézia abrilhantou a noite com a execução do 
Hino Nacional Brasileiro e com apresentações 
musicais de seu repertório.

A presidente do Pa-
nathlon Club São José dos 
Campos/SP, Kátia Rieira, 
promoveu uma comemora-
ção diferenciada e festiva, 
preparando  em sua residên-
cia, no dia 19 de outubro, 
uma feijoada para celebrar 
os  27 anos de fundação do 
clube, com participação ex-
tensiva aos panathletas e fa-
miliares e amigos.

Outro evento esportivo 
importante aconteceu no dia 
23 de outubro, na Câmara 
Municipal, em comemoração 
aos 20 anos de fundação do 
Museu de Esportes, iniciativa 
do Panathlon, e os 20 anos 
do projeto Atleta Cidadão, 
que em setembro foi trans-
formado em lei, contemplan-
do a prática esportiva aos 
jovens da cidade.Comemoração dos 27 anos de fundação do clube 

Vereador Oziel Pires, Rogério Galvão 
e Mariol Siqueira

Andrey, Prefeito Cavani, Paulo Neves, 
Vereador Oziel, Luciano, Mariol e Rogério

Prefeito Cavani, Vereador Oziel, 
Antônio Carlos Ferreira e Mariol Siqueira

Apresentação da Orquestra Hugo Belézia HomenageadosMesa das autoridades
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AGENDE SUA 

PROVA

2020

Programa de Financiamento 
Estudantil do Ensino Superior 

(15) 99737 6160  (15) 996238737

2020

AGENDE SUA PROVA!!

ENGENHARIA FLORESTAL
FARMÁCIA
FISIOTERAPIA
MEDICINA VETERINÁRIA
NUTRIÇÃO
ODONTOLOGIA
PEDAGOGIA
PSICOLOGIA
SEGUNDA LICENCIATURA EM PEDAGOGIA

ADMINISTRAÇÃO
AGRONOMIA
ARQUITETURA E URBANISMO
BIOMEDICINA
DIREITO
EDUCAÇÃO FÍSICA -Licenciatura
EDUCAÇÃO FÍSICA -Bacharelado
ENFERMAGEM
ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA ELÉTRICA
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Nelson Leme da Silva Junior e
Cris Parente em Rio Claro

Público presente no Viva EF em Rio Claro Momento da escolha do Melhor Personal
Trainer da região sudeste do Brasil em Rio Claro

Cris Parente com os candidatos de Melhor
Personal Trainer da região Sudeste do Brasil 

Edinho Paraguaçu fez palestra no Sesi Sorocaba Homenageados do Conselho Regional
de Educação Física 

Nelson Leme da Silva Junior, presidente do
Conselho, fez abertura do Viva EF em Sorocaba

Panathletas presentes no evento em SorocabaPúblico participante da palestra de Cris Parente
no Sorocaba Park Hotel

Viva Educação Física foi realizado em Sorocaba e Rio Claro 
O Viva Educação Física é um even-

to comemorativo ao Dia do Profissional de 
Educação Física, realizado pelo seu Conse-
lho Regional de Educação Física do Estado 
de Sao Paulo, e em sua terceira edição foi 
promovido pela primeira vez no interior, em 
18 e 19 de setembro em Sorocaba/SP e Rio 
Claro/SP. 

No dia 18 de setembro a abertura foi 
realizada no Sorocaba Park Hotel com a 
presença do presidente do Cref4/SP, Nel-
son Leme da Silva Júnior, dos coordenado-
res de Educação Física da Unip, Anhangue-
ra, Fefiso e Uniso, e dos panathletas Pedro 
Souza, Ademir de Barros, Elói Ferreira, 
Solange Guerra Bueno, Vânia Hernandes, 
Erica Verderi, Vladimir Juliano Godói, Inês 
Sales Gonçalves, Erlon Marum, Rômulo 
Metidieri, Edson Veronese e Ismael Diogo.

O evento foi uma realização do Cref4/

SP, em parceria com a WTTC, Associação 
Desenvolvimento Econômico e Social de 
Sorocaba, faculdades Anhanguera, Unip, 
Uniso, Fefiso, Sesi, Secretaria Municipal de 
Esportes e Panathlon Internacional Distrito 
Brasil.

Após a abertura protocolar, foram re-
alizadas duas palestras aos profissionais 
de Educação Física e alunos das faculda-
des parceiras presentes, a primeira para 
o bacharel com Cristiano Parente, melhor 
personal trainer do mundo no ano de 2015, 
em Nova York, e para licenciatura, no Cen-
tro de Referência de Educação, em frente 
ao Sorocaba Park, o palestrante foi o pro-
fessor Tiago Aquino, o Paçoca.

No dia 19 em Sorocaba, no período 
da manhã, foram realizadas duas ofici-
nas no Sesi com Edinho Paraguaçu para 
a  licenciatura e Rafael Mendonça Cassani 

para o bacharel. À noite, além da palestra 
do professor Henrique Stelzer Nogueira, 
foram realizadas homenagens com entre-
ga das Medalhas do Mérito da Educação 
Física do Conselho Regional de Educação 
Física do Estado de São Paulo para Almir 
Belizane,  Carlos Alberto Rodrigues de 
Campos, Clóvis Ruiz, Elaine Bueno dos 
Santos, Francisco Adamecz Filho, José An-
tônio Strumendo Barbosa, Luís Felipe Mila-
no Teixeira, Iara Santoro Cardoso Magno, 
Robson Rosa, Roberto Vazatta e Willy An-
drade Gomes.

Ainda no dia 19, na cidade de Rio 
Claro, foi realizada a palestra do professor 
Cristiano Parente e a escolha do melhor 
personal trainer da região sudeste do Bra-
sil entre os dez concorrentes pré selecio-
nados, que iria disputar a final no mês de 
dezembro em São Paulo.

“A essência do conhecimento consiste

em aplicá-lo, uma vez possúido”

Confúcio

Prof. Dr. Renan Turini

@renanturinieducacaofisica

Jaú-SP

GRUPO DE ESTUDOS
PERSONAL TRAINER
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Participantes da comemoração do Dia do Quimbol Johnny Godoy, um dos gestores do PDB,
falou em nome dos homenageados

Panathletas e autoridades na Sessão Solene
em comemoração aos 30 anos do PDB

Homenageados e autoridades do Dia do
Panathleta e do Profissional de Educação Física

Novos sócios Paulo Moraes e Roberto Cangiani 
com os panathletas

Nelo, Pedro Souza, Gatãozinho, Paraná,
André Bandeira e Johnny Godoy

Piracicaba destacou comemorações
e homenagens ao dia do Quimbol

Foi realizada no dia 25 de setembro, 
na Câmara Municipal de Piracicaba/SP a 
Reunião Solene para comemorar o Dia do 
Panathleta, Dia do Profissional de Educa-
ção Física e Prêmio Rocha Neto de Es-
portes. Iniciativa do panathleta e vereador 
André Bandeira que contemplou 22 home-
nageados, entre esportistas, profissionais 
de Educação Física, atletas e instituições.

A mesa de honra dos trabalhos foi 
composta por André Bandeira, que fez a 
leitura bíblica; secretário municipal de Saú-
de e da Secretaria Municipal de Esportes 
e Atividades Motoras, Pedro Mello; presi-
dente do Cref/SP, Nelson Leme da Silva 
Júnior; presidente do Panathlon Interna-
cional Distrito Brasil, Pedro Roberto Pereira 
de Souza; conselheiro estadual do Cref/SP 
e representando o Panathlon Piracicaba, 
João Francisco Rodrigues de Godoy/Jo-
hnny; agente fiscal de Rendas Estadual e 
filho de Rocha Netto, Weimar Freire da Ro-
cha; e o vice-presidente da Associação dos 
Clubes Sociais e Esportivos de Piracicaba 
e Região, Luiz Carlos Longatto.

Marcaram presença no evento os 
panathletas delegados do Cref4/SP Paulo 
Moraes e Roberto Cangiani, que foram em-
possados como sócios do Panathlon Club 

Piracicaba; Johnny Godoy, past presidente 
do Panathlon  Piracicaba; André Bandeira; 
Marlene;  Pedro Antônio Mello; Pedro Sou-
za; Ademir de Barros, o Paraná, diretor do 
Panathlon Internacional Distrito Brasil; e 
Edson Veronese, vice-presidente do Pana-
thlon  Votorantim/SP.

No dia 29 de setembro a solenidade 
comemorativa e de homenagens foi refe-
rente ao Dia do Quimbol, a qual ocorreu 
conforme lei municipal, e solenidade oficial 
da Câmara de vereadores. Foi uma manhã 
de emoção, homenagens e alegria, que 
marcou os vinte anos do esporte brasileiro 
Quimbol, criado pelo panathleta Quim. 

Marcaram também presença o presi-
dente do Cref4/SP, professor Nelson Leme 
da Silva Júnior; secretário de Esportes de 
Piracicaba Pedro Mello; vereador André 
Bandeira, autor da propositura; e professor 
Johnny Godoy, conselheiro do Cref4/SP e 
no ato representando o Panathlon Distrito 
Brasil e o Quimbol. Foram dez homenage-
ados que fizeram e/ou ainda fazem parte 
da história do Quimbol, inclusive diversos 
profissionais de Educação Física.  

No dia 4 de dezembro os panathle-
tas Johnny Godoy e Rubens Braga foram 
homenageados na sessão solene realizada 

na Câmara Municipal de Piracicaba, em 
comemoração aos trinta anos do Programa 
Desporto de Base, do qual foram gestores .

A sessão solene foi uma propositura 
do vereador e panathleta André Bandeira e 
contou com a presença do professor Pedro 
Roberto Pereira de Souza, presidente do 
Distrito Brasil e vice-presidente do Cref4/
SP. que esteve acompanhado de Ademir de 
Barros, o Paraná, diretor do Distrito Brasil; 
e Edson Veronese, vice-presidente do Pa-
nathlon  Votorantim/SP. Marcou presença 
também Humberto Panzetti, tesoureiro do 
CREF4/SP. Pedro Souza no uso da palavra, 
comentou que são poucos os projetos que 
tem durabilidade, sendo que o sucesso de 
Piracicaba está no investimento da base, 
onde tem feito muitos atletas e cidadãos. E, 
disse que no caminho à Piracicaba passou 
um filme em sua cabeça, quando era da Mi-
nercal, ciitando a época do professor José 
Carlos, da Unimep, Maria Helena, Dona 
Hilda e Paula. Também considerou a cria-
ção do Panathlon, com o legado de Rocha 
Neto, e hoje com o  Johnny na colaboração 
da profissão. Ainda falou da importância do 
projeto, em rememorar tudo isso, visto que 
o Brasil tem memória curta.

LIGUE E AGENDE SEUS EXAMES:

3331.6220
Visite nosso site:

www.ids.med.br

C A R D U M

Rua Coronel Benedito Pires, 61 - Centro - Sorocaba/SP
www.hotelcardum.com.br    (15) 3219.4900

H O T E L
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ATIVIDADES DOS CLUBES INTERNACIONAIS

Comitê Olímpico Italiano – Rocco Sabelli com os 
panathletas Giogio Costa e Frederico Loda 

Panathlon Club  Liechtenstein – Áustria,
concedeu  o Prêmio de Promoção Esportiva 

Panathlon Club Ozieri – Itália.
Festa dos Esportes, Prêmio Panathlon 

Panathlon Veneza – Itália. 18 escolas participaram 
da 9ª Edição das Panathlíadas

Panathlon Club Maldonado Punta Del Este – 
Uruguai 

Eleição da nova diretoria do
Panathlon ClubTorino Olímpica – Itália 

Equipe de apoio do Panathlon Internacional
no evento em Molfeta – Itália

Panathlon Club Lisboa – Portugal,
comemorou em dezembro 40 anos de fundação 

Panathlon Club Agrigento – Itália,
confraternização de Natal 

Reggio Calabria – Itália. Prêmio Panathlon Fair Play 
no Tênis Europeu Júnior Master

Panathlon Clube Flandres – Bélgica. 
Protagonismo da Mulher no Esporte 

Fundação do Panathlon Portoviejo 
Distrito Equador 

Parceria entre Federação Internacional de Medicina 
Desportiva (FIMS) e o Panathlon Internacional

Manuel Brito, do Panathlon Lisboa com António Sam-
paio, Embaixador de Portugal na UNESCO e Vítor

Festa do Esporte, Premiação do CONI com
apoio do Panathlon Club Biella – Itália 
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Equipes: Preto (camisa branca) e Branco (camisa verde)

Loja Maçônica XXVII de Março de Votorantim, 
campeã do Truco

Membros da Equipe da
Loja Maçônica Perseverença III

Troféu Fair Play para as Lojas Rafael Tobias Aguiar, 
Jaques Demolay e XXVI de Maio

Paulo Hungaro entregando os troféus para as
lojas campeãs da Copa Libertadores 

João Wey entregou os troféus para as
lojas campeãs da Copa São Paulo

Abertura do evento no campo do Sesi Votorantim 

Jogo de futebol encerrou atividades em Votorantim  

Panathlon organizou os Jogos Maçônicos Otto Wey Netto

O Panathlon Club Votorantim/SP, por 
meio dos panathletas João Marcos Rodri-
gues e Roni Parri Campos, realizou no dia 
22 de dezembro, no estádio municipal “Do-
mênico Paolo Metidieri”, uma partida de fu-
tebol entre as diversas gerações da cidade, 
como tradicionalmente acontece no final do 
ano. Antes da partida, Roni Parri comentou 
que apesar dos contratempos, o importante 
é promover esse encontro entre os amigos 
do esporte, fazendo o resgate da memória 
esportiva da cidade. 

Pedro Souza, presidente do Distrito 
Brasil do Panathlon Internacional, participou 
do evento, justificando a ausência de Ade-
mir de Barros, o Paraná, que no mesmo ho-
rário estava recebendo homenagem na final 
do varzeano no estádio municipal “Walter 
Ribeiro”, em Sorocaba/SP. 

Com o jogo comemorativo em anda-
mento, a vitória foi da equipe Preto, pelo 

placar de 5 a 1, com gols de João Marcos, 
Neneca (2) e Krikri (2), enquanto que Aude 
descontou para a equipe Branco. As for-
mações foram as seguintes: Preto - Mar-
quinhos, Luiz Antônio (Wagner Zóio), Xixo, 
Gilson e Luiz Chulé (Juninho); Paulo, Cortez, 
Mozer e Pedro Souza; Neneca e João Mar-

cos (Krikri). Técnico: João Marcos. Branco 
- Zia, Borgato, Baresi, Silvio (Luiz Antônio) 
e Picolé; Relico, Norinho, Daniel (Malaia) e 
Aude (Piedade); Neyton (Juninho) e Ilton 
(Du). Técnico: Roni Parri. Após o jogo, o ter-
ceiro tempo ocorreu na sede do Bela Mon-
tanha.

O Jogos Maçônicos Otto Wey Netto 
2019, depois de quarenta dias iniciados, nas 
modalidades de futebol soçaite e truco, foram 
encerrados no dia 8 de dezembro, com jogos, 
entrega dos troféus e confraternização.

O futebol soçaite teve as cinco primei-
ras rodadas realizadas no Sesi Votorantim e 
o encerramento na Arena R9, com as finais 
da Copa Libertadores e vitória de virada por 
3 a 2 nos minutos finais da MA’AT/Discípulo 
de Adonhiram/Saber Fraterno frente a Aca-
dêmica PIII/Perseverança III. Na Copa Sul-
-Americana a União Fraternal Votorantim/
Fraternidade Sorocaba venceu a equipe da 
Fraternidade Acaciana/Tropeiro/Confidên-
cia pelo placar de 4 a 1. Na Copa Brasil a 
equipe da Brasil III/Harmonia e Progresso/
Bernardo O’Higgins venceu a equipe São 
João/Acadêmica Sorocaba pelo placar míni-
mo de 1 a 0. Na Copa São Paulo a equipe da 
Rafael Tobias Aguiar/Jaques Demolay/XXVI 
de Maio venceu a Renascer/Êlo Dourado 

pelo placar de 4 a 0, depois de um primeiro 
tempo equilibrado. Na Copa Sorocaba Vo-
torantim a equipe da União Sorocabana In-
dependente/Fraternidade da Pedra venceu 
por WO a equipe da Inteligência e Poder.

A organização premiou também com 
troféus especiais: troféu Fair Play como 
equipe mais disciplinada para o Rafael To-
bias Aguiar/Jaques Demolay/XXVI de Maio; 
goleiro menos vazado, Jeferson da Brasil III/
Harmonia e Progresso/Bernardo, sofrendo 
apenas 2 gols; artilheiro: Omar, da equipe 
MA’AT/Discípulo de Adonhiram/Saber Fra-
terno com 8 gols; e goleiro revelação para 
Rafael, da Acadêmica PIII/Perseverança III.

Paulo Húngaro, presidente do Conse-
lho Maçônico de Sorocaba e Votorantim co-
mentou que “Os jogos atingiram o objetivo 
de aproximar os irmãos através do esporte, 
com competição sadia e praticando a tole-
rância e a solidariedade”. Informou também 
que em 2020 deverão ser realizados os jo-

gos em outras modalidades. 
Pedro Souza, presidente do Panathlon 

Internacional Distrito Brasil e organizador 
técnico da competição, também comentou 
da importância do fair play.

Os Jogos Maçônicos Otto Wey Netto 
contaram com a participação de 26 lojas, 
nas modalidades de futebol soçaite e truco, 
numa realização do Conselho Maçônico de 
Sorocaba e Votorantim e organização técni-
ca do Panathlon Club Sorocaba, formando 
dez equipes de futebol, envolvendo 24 lojas; 
e 16 equipes de truco, uma vez que o re-
gulamento permitiu a fusão de mais de uma 
loja por equipe no futebol soçaite.

O Conselho fez uma homenagem ao 
professor Otto, falecido em 25 de abril de 
2016, com a denominação dos jogos. Otto 
foi membro da Perseverança III e teve gran-
de influência na maçonaria sorocabana e no 
esporte da região, sendo também fundador 
do Panathlon Club Sorocaba.
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Com a finalidade de aumentar a repre-
sentatividade do clube nas diversas cidades 
do Brasil, estarão tomando posse no ano de 
2020 como Delegados do Panathlon,  Os 
mesmos terão direito de divulgar e realizar 
atividades em suas cidades e região, dentro 
dos princípios do Panathlon. 

RIO DE JANEIRO/RJ – Be-
nedicto Cícero Tortelli, 
o Paulista (basque-
te), sorocabano, foi bi 
campeão mundial de 
basquete em 1962 e 
1963 e atualmente é o 
presidente da Associa-
ção Brasileira de Vete-
ranos de Basquete.

RIO DE JANEIRO/RJ – José 
Fernandes Filho (educação física), Prof e 
Doutor em Educação Física, Prof aposen-
tado da UFRJ, Coordenador da Academia 
Paralímpica Brasileira, vice-presidente da 
Federação Internacional de Educação Físi-
ca (FIEP) e foi panathleta na década de 80 
no Panathlon Club Barretos. Paula Roquetti 
Fernandes (educação física), Estudou Mes-
trado em Engenharia de Sistemas de Saúde 
na instituição de ensino da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro. Doutora em Ciên-
cias da Saúde, delegada da FIEP/RJ.

CAIEIRAS/SP – Aide Angeli-
ca Nessi (basquete), 
ex atleta de basquete 
da seleção brasileira, 
docente universitária, 
palestrante do Ciclo 
do Conhecimento, de-
legada do Conselho 
Regional de Educação 
Física e funcionária da 
Educação da Prefeitura 
Municipal de Caieiras, 
sua cidade Natal. 

M A U Á / S P 
– Prof. Me. Ednei Fer-
nando dos Santos (me-
dicina esportiva), Mes-
tre em Reabilitação 
do Equilíbrio Corporal. 
Professor universitário; 
docente pelo Labo-
ratório de Resgate e 
Emergências Médicas 
da Escola Superior de 

Bombeiros (ESB) e instrutor de Atendimento 
Pré-hospitalar e Desfibrilador Externo Auto-
mático (DEA). Autor de livro sobre Primeiros 
Socorros. Palestrante do Ciclo do Conheci-
mento e delegado do Conselho Regional de 
Educação Física. 

BRASIL – Cris Parente (Fitness) - 
CEO/Personal trainer na empresa Koatch 
Academia e na World Top Trainers Certifica-
tion em vários países. Eleito o melhor perso-
nal trainer do mundo em concurso realizado 
no final de 2014 na cidade de Nova York. 
Especialização em Coaching Pela Wexford 
University-California, Especialização em 
Jornalismo Esportivo pela College of Media 
And Publishing of London, Especialização 
em Inovação e Design Thinking pela Colum-
bia Business School, MBA em Gestão, Ma-
rketing e Direito Esportivo FGV/FIFA/CIEES/
University of Neuchatel-Suiça. Fala 4 línguas 
fluentemente e vai ser Diretor de Relaciona-
mento Internacional do Distrito Brasil. Pales-
trante e delegado do Conselho de Educação 
Física de São Paulo. 

MAIRINQUE/SP – Danilo César 
Adão (educação física) 
– formado em Educa-
ção Física com espe-
cialização em natação 
e atividades aquáticas. 
Credenciado no Méto-
do Gustavo Borges de 
natação. Foi voluntário 
do Mundial de Hande-
bol feminino em 2011 
e nos Jogos Olímpicos 
Rio  2016.  Foi sócio do 
Panathlon Club Sorocaba em 2016. 

 
JUSSARA/PR – Paulo Pereira 

de Souza (futebol) – defendeu a seleção de 
futebol de Jussara por mais de 20 anos. Foi 
diretor de futebol e coordenou diversas ati-
vidades esportivas na cidade. Foi o idealiza-
dor das Olímpiadas Jussarense na década 
de 70 e o Campeonato de Futebol Regional 

Verdão, na década de 
90. Funcionário publico 
aposentado, mas ain-
da trabalha na Câmara 
Municipal de Jussara. 
É irmão do atual presi-
dente do Distrito Brasil 
do Panathlon Interna-
cional, Pedro Roberto 
Pereira de Souza. 

ARAÇATUBA/SP – Marco An-
dré Turrini (educação física) - Graduado em 
Educação Física com mais de 40 cursos de 
especialização, 18 anos residindo e atuan-
do na Itália e países da 
Europa, como técnico 
esportivo e preparador 
físico do Comitê Olím-
pico Italiano. Técnico 
de futebol UEFA-B cre-
denciado pela Federa-
ção Italiana de Futebol. 
Com mais de 30 anos 
dedicados ao esporte, 
treinamento físico em 
academias e equipes 
esportivas. Excelente vivência na coordena-
ção de grandes eventos e atividades espor-
tivas.

GRANDE ABC/SP – Rodrigo 
Nuno Peiró Correia (futebol) – Mestre em 
Educação Física e Doutorando em Psicolo-
gia Escolar e do Desenvolvimento Humano 
pelo Instituto de Psicologia, pela USP e Gra-
duado em Administração de Empresas pela 
PUC-SP. Conselheiro do Conselho Regional 

de Educação Física do 
estado de São Paulo 
(CREF4/SP); funcio-
nario da Secretaria 
Municipal de Esportes 
e Lazer de São Paulo; 
Instrutor de mergulho 
técnico pela Interna-
tional Association of 
Nitrox and Technical 
Divers (IANTD) e Ana-
lista de Desempenho 

no futebol profissional pela CBF Academy.

SÃO JOSÉ DO RIO PRE-
TO/SP – Prof. Flory Nunes dos Santos 
(educação física) – Profissional de educa-
ção física e gestor empresarial. Especialis-
ta em marketing e administração esportiva 
e gestão estratégia de negócios. Delegado 
do Conselho Regional de Educação Física 
CREF 4/SP e supervisor de relações com o 
mercado do SESI-SP. Organizador do livro 
de diretrizes do Programa SESI-SP Atleta do 
Futuro. Foto: Nilo e Flory.

JABOTICABAL/SP – Moacir 
Pazetto (educação física) – Formado em 
Educação Física, em Bauru, licenciado em 
Pedagogia em Jaboticabal e Doutor em 
Ciências. Foi professor da UNESP de Ja-
boticabal onde aposentou.  Homenageado 
pelos alunos do Campus da UNESP que, 

DELEGADOS DO DISTRITO BRASIL 
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decidiram que a En-
tidade Esportiva do 
Campus da UNESP de 
Jaboticabal, deva ter 
a seguinte denomina-
ção: Associação Atlé-
tica Acadêmica Moacir 
Pazeto. Foi vereador 
e presidente do Pana-
thlon Club Jaboticabal 
na década de 90. Tem 
participado dos eventos do Panathlon, in-
clusive do Pan Americano realizado em Bue-
nos Aires em 2019. 

ITAPIRA/SP - Luiz Domingues 
(futebol), formado em Educação Física 

pela Pontifícia Uni-
versidade Católica de 
Campinas, em 1974. 
Ex Jogador de Fute-
bol Profissional (74 a 
83), Pós Graduação 
pela UNIP, atuação em 
vários segmentos es-
portivos entre Clubes, 
EsPCEx, Hospitais 
Psiquiátricos,  Febem, 

Associações, em diferentes modalidades. 
Coordenador  Técnico do Troféu Gustavo 
Borges de Natação por 11 anos. Fundador 
da Associação Regional de Basquete, As-
sociação Pró Vôlei,  Associação Regional 
de Natação, Associação   Desportiva Re-
gional. Experiência profissional  internacio-
nal Cuba, Russia, Chile, Argentina, México, 
Uruguai,  Paraguay. Representante de São 
Paulo na Conferencia Nacional de Esportes. 
Ex Secretario de Esportes de Itapira, Con-
chal e Mogi Mirim. Proprietário da Free Play 
Natação, palestrante , assessoria esportiva. 
Foi membro do Panathlon Club Itapira.

BOTUCATU/SP - Antonio Car-
los Pereira (basquete) – Como preparador 
físico, foi campeão mundial de Futebol 
Juvenil em Canes/1973, e no basquete foi 
campeão sul ameri-
cano e brasileiro. Na 
Secretaria de Espor-
tes do estado foi dire-
tor da divisão (83/89), 
coordenador estadual 
de turismo (90/91), di-
retor do Conjunto Es-
portivo do Ibirapuera 
(95 a 98), coordena-
dor da Secretaria da 
Juventude, Esporte e Lazer (98 a 2001 e 
2003 a 2006); diretor do departamento de 
programas sociais do Ministério do Espor-
te e Turismo (2002); membro da secretaria 
executiva do 15° Pan e Parapan Rio 2017 
e da Pessoa Com Deficiência (2018/2019), 
conselheiro do Cref4/SP. Presidente da 
Confederação Brasileira de Boxe (97/98), 
Secretário de Esportes de Botucatu (2009 
a 2016), foi membro do Panathlon Club São 
Paulo e atualmente é Juiz do Tribunal de 
Justiça Desportiva da Confederação Brasi-
leira de Atletismo e Delegado do Cref4/SP. 

JAU - 28 de setembro. E lá vamos 
nós! Mais uma aventura de ensinar e apren-
der foi iniciada. É através da educação, pro-
dução e disseminação de cultura, conhe-
cimento e arte que permanecemos neste 
mundo e na sociedade, mesmo quando nos 
vamos. Há quem diga que a única evidência 
da existência humana é o que se produz em 
forma de arte, conhecimento e cultura du-
rante a vida. Logo, a imortalidade é possí-
vel ao humano à medida que ele estabelece 
relações e conexões com os outros, com o 
cosmos e consigo mesmo. Nesse contexto 
reflexivo, só me resta agradecer aos aca-
dêmicos da Academia Jahuense de Letras 
por me permitirem mais essa chance de vis-
lumbrar a imortalidade. Que cerimônia linda 
e maravilhosa. Obrigado aos amigos pela 
presença e carinho (Cleiton César Guizzar-
di, Rafael Morais e Bárbara Medina), minha 
querida professora de Matemática (Carinha-
to Pastana Natália) e a minha amada família 
(Lúcia Testa e Roberta Testa).

PIRACICABA – Os panathletas 
piracicabano Johnny Godoy e Paulo Mora-
es,  participaram em outubro da 15a edição 
do ENDA - “Encuentro Nacional de Deportes 
Alternativos”. O evento   internacional acon-
teceu na província de Córdoba na Argentina 
e reuniu representantes de vários países da 
América Latina, como Uruguai, Brasil, Co-
lombia e a Argentina. Cerca de 80 jogos e 
esportes alternativos foram apresentados / 
vivenciados nesses dias em Oncativo.  Na 
ocasião Johnny foi empossado pelo presi-
dente da Codasports, Prof. Ricardo Acuña, 
como representante oficial da Codasports 
no Brasil. O Quimbol foi criado pelo panath-
leta Prof. Quim, um dos fundadores do Pa-
nathlon Club Piracicaba. 

BAIXADA SANTISTA – Um 
grupo de pessoas ligadas ao esporte e a 
educação física vem se mobilizando para 
fundar o Panathlon Club Baixada Santista 
que vai integrar as cidades de Santos, São 

Vicente, Guarujá e Cubatão. Eles vem se 
reunindo na Unimes em Santos e preten-
de fundar o clube no primeiro semestre de 
2020. Toda essa mobilização vem em fun-
ção do encerramento das atividades do Pa-
nathlon Club Santos com quase 40 anos de 
serviços prestados a comunidade esportiva 
da cidade. 

SANTO ANDRÉ – Camille Elen-
ne Egidio, presidente do Panathlon Club 
Santo André e diretora de relacionamento 
Internacional do Distrito Brasil do Panathlon 
Internacional teve uma reunião com o Pedro 
Souza, presidente do Distrito para tentar 
resgatar o clube que nos últimos dois anos 
não conseguiu se mobilizar e reestruturar, 
correndo risco de encerrar suas atividades. 
A alternativa do Distrito é colocar os Delega-
dos como sócios desses clubes que estão 
com poucos sócios. 

JUNDIAÍ – O presidente do Distrito 
Brasil, Pedro Souza, esteve reunido em Jun-
diaí  com Luis Antonio Trientini, Secretário 
de Esportes da cidade, para tratar da fun-
dação do novo Panathlon Club Jundiaí, uma 
vez que o Panathlon Internacional, acabou 
cancelando a inscrição do clube, que tinha 
manifestado o interesse no encerramento 
das atividades. A fundação do clube ocorreu 
no dia 16 de dezembro de 1991 e foi encer-
rado em julho de 2019. A grande proposta 
agora e fundar um novo clube no primeiro 
semestre de 2020. 

CURTAS  •  CURTAS  •  CURTASDELEGADOS
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CARTA DO panathleta
O ser Panathleta significa

que me empenho em:

No sentido de cumprir os princípios emanados na Carta do Panathleta reforçarei o meu empenho através da participação 
assídua das reuniões e das manifestações organizadas pelo meu Clube, e as de outros Clubes do Panathlon International.

Honrar o lema "Ludis Iungit" (O esporte une) e promover o ideal panathlético;

Respeitar as normas do Clube do qual me tornei associado;

Fazer o melhor que puder como voluntário para que o meu Clube
possa alcançar os objetivos estabelecidos;

Fazer amizade com todos os Panathletas, praticá-la e ajudar os novos associados
a integrarem-se rapidamente na vida dos Clubes;

Agir de maneira que o esporte seja considerado e vivido como um elemento de
cultura dos homens e dos povos;

Trabalhar permanentemente e em todos os lugares para a afirmação da ética
desportiva baseada no fair-play;

Aplicar-me com empenho para que uma sã educação desportiva seja dada à
juventude de minha cidade, do meu estado e do meu país;

Procurar ser um exemplo na maneira de praticar o esporte;

Comportar-me como um desportista exemplar quando assisto a uma competição;

Ser um verdadeiro embaixador do esporte, entendido como elemento de
emancipação do homem e lutar contra tudo o que degrade.
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EDITORIAL
Fair Play a grande 

bandeira do Panathlon
Um caso ocorrido no futsal escolar 

de Pernambuco deveria servir de inspi-
ração para todos (ou de reflexão), so-
bretudo para o futebol profissional. E a 
saga ainda terminou com uma forcinha 
do destino.

No dia 3 de dezembro de 2019, o 
time de futsal sub-13 do Colégio Ma-
rista São Luís, deixou o Colégio Equipe 
chegar ao empate no primeiro jogo da 
semifinal da Liga das Escolas Particula-
res do Recife, depois de ter um gol irre-
gular validado pelo juiz. A partida aca-
bou com vitória do adversário por 2x1.

No duelo da volta, no dia 4 de de-
zembro de 2019, na quadra do São 
Luís, o time da casa conseguiu vencer 
por 1x0, com um gol marcado no final 
do segundo tempo e que forçou uma 
prorrogação. A igualdade permaneceu 
no tempo extra e o São Luís obteve a 
classificação para a final do torneio por 
ter feito uma melhor campanha.

A festa foi grande pela conquista da 
classificação, ainda mais pela grande li-
ção de honestidade e justiça da equipe 
comandada pelo técnico Gileno Siquei-
ra. O primeiro jogo do dia 3 seguia muito 
disputado, sem que nenhum dos times 
conseguisse inaugurar o placar. Na reta 
final da partida, porém, um atleta do 
São Luís chutou forte da intermediária e 
a bola caiu dentro do gol. Só que a rede 
estava furada, gerando muitas dúvidas 
sobre o lance.

Depois que o juiz validou o tento, um 
princípio de confusão se instalou e um 
dos jogadores do Equipe questionou 
a atitude do árbitro, recebendo cartão 
amarelo. Diante de toda a situação, o 
técnico Gileno Siqueira chamou o autor 
do gol e perguntou se a bola realmente 
tinha entrado por fora. Com a resposta 
positiva do atleta, o treinador orientou 
que todos ficassem imóveis quando o 
jogo recomeçasse para o Equipe empa-
tar a partida.

“O meu enteado, que é o meu filho 
do coração, joga no time. Ele não escu-
tou quando dei a orientação e até aca-
bou partindo para disputar a bola. Tive 
que gritar para ele parar”, relatou.

Apesar de a atitude gerar conster-
nação inicial em alguns pais e pessoas 
que estavam na torcida, esse sentimen-
to logo foi substituído por admiração. 
“Eu prego muito para os meninos que 
eles precisam disputar e batalhar mui-
to por tudo, mas do jeito certo. Não a 
qualquer custo. Quando eu tive a certe-
za que a bola não entrou, era o correto 
a se fazer”, contou Gileno.

O Panathlon Club Recife não só ho-
menageou o gesto de Fair Play como 
encaminhou para o Panathlon Interna-
cional para concorrer no Comitê Inter-
nacional do Fair Play. 
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CARTA DO panathleta
O ser Panathleta significa

que me empenho em:

No sentido de cumprir os princípios emanados na Carta do Panathleta reforçarei o meu empenho através da participação 
assídua das reuniões e das manifestações organizadas pelo meu Clube, e as de outros Clubes do Panathlon International.

Honrar o lema "Ludis Iungit" (O esporte une) e promover o ideal panathlético;

Respeitar as normas do Clube do qual me tornei associado;

Fazer o melhor que puder como voluntário para que o meu Clube
possa alcançar os objetivos estabelecidos;

Fazer amizade com todos os Panathletas, praticá-la e ajudar os novos associados
a integrarem-se rapidamente na vida dos Clubes;

Agir de maneira que o esporte seja considerado e vivido como um elemento de
cultura dos homens e dos povos;

Trabalhar permanentemente e em todos os lugares para a afirmação da ética
desportiva baseada no fair-play;

Aplicar-me com empenho para que uma sã educação desportiva seja dada à
juventude de minha cidade, do meu estado e do meu país;

Procurar ser um exemplo na maneira de praticar o esporte;

Comportar-me como um desportista exemplar quando assisto a uma competição;

Ser um verdadeiro embaixador do esporte, entendido como elemento de
emancipação do homem e lutar contra tudo o que degrade.
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O 13º Futebola de Ouro, evento pro-
movido pelo Panathlon Club Sorocaba, 
com apoio do Panathlon Internacional Dis-
trito Brasil, foi realizado no dia 30 de no-
vembro, no estádio Izaltino Walter, o cam-
po do Avenida, hoje Arena Brandão, com 
homenagens, jogo de futebol,  divulgação 
das cartas do Panathlon Internacional e 
encerramento com almoço de confraterni-
zação, em comemoração aos panathletas 
aniversariantes Ari José Brandão (73) e 
Pedro Banietti, o Esquerdinha (80), e pela 
conquista do título varzeano da cidade pela 
equipe do Avenida no ano de 2002, com os 
atletas da época sendo presenteados com 
uma camisa oficial comemorativa.

Antecedendo a partida de futebol, 
foram realizadas as homenagens, com en-
trega de um troféu personalizado do Pa-
nathlon aos ex-atletas Chicão Avanzi (in 
memorian), representado pelo filho  Ale-
xandre;  Serelepe e Dimas, além do narra-
dor esportivo da rádio Cruzeiro FM, Nilson 
Duarte. Brida foi outro homenageado, mas 
não pôde estar presente, pois passou por 
uma cirurgia no joelho e está em recupera-
ção. Desta forma, seu troféu será entregue 
em outra oportunidade. 

Antônio Francisco Mascarenhas fa-
lou da importância de se realizar mais uma 
edição do Futebola, que começou sem 
pretensão e hoje se tornou um tradicio-
nal evento. Ari Brandão deu boas vindas 
a todos os convidados ao seu aniversário 
e Pedro Roberto Pereira de Souza, presi-
dente do Distrito Brasil do Panathlon In-
ternacional, discorreu sobre colocar todas 
essas pessoas numa galeria, “porque fize-
ram muito pelo esporte de Sorocaba e uma 
das grandes bandeiras do Panathlon é o 
resgate da memória esportiva, o que ficou 
evidenciado neste evento”. 

O jogo de futebol terminou em 2 a 2 
e as equipes tiveram a seguinte formação: 
Amarelo – Leandro, Trabuco (Gabriel), Can-

dinho, Pavaroti (Leandro) e Sorin; Juninho 
Paraná, Veinho (Juca), Salu e Alemão (Pe-
drinho Souza); Sidmir (Calota) e Chinhão 
(autor dos dois gols). Branco - Selmo, Ên-
nio, Eli, Cubas e Catarina (Chiru); Cezinha, 
Nenê (Crespo), André e Marcão; Daniel e 
Ari Brandão (Toninho). Gols marcados por 
Cezinha e Daniel. 

Após o jogo foi servido um almoço 
especial com saladas, arroz, feijão, couve, 
torresmo, linguiça, bisteca de porco, so-
bremesas, frutas e bolo de aniversário. 

Marcaram presença no evento os 
panathletas Pedro Souza, Ari Brandão, 
Esquerdinha, Mascarenhas, David Fer-
rari, Cláudio de Jesus, Antônio Derli, Te-
ófilo Negrão, Xixo, Paraná, Elói Ferreira, 
Ronomarcos, Roney, Cezinha Falcon, Jair 
Bellucci, Calotta,  Fran, Tabajara, Ritinha 
Coelho e Neide, além dos visitantes Renan 
Turini e Ademir Testa Júnior, presidente e 
diretor do Panathlon Club Jaú. 

O evento contou com apoio de Da-
vid Ferrari Júnior Advogado e CJA Ad-
vogados, além da Organização Contábil 
Sorocaba, Associação dos Distribuidores 
e Atacadistas do Estado de São Paulo 
(Adasp), Churrascaria Tropical Grill, Óticas 
Precisão, IDS, Academia Luciana Brandão 
e Associação Atlética Avenida.

Como tradicionalmente acontece, o 
evento contou com a divulgação do Jogo 
Limpo, parceria do Panathlon, Cref4/SP e 
Fiesp/SP,  com a Autoridade Brasileira de 
Controle ao Doping (ABCD) do Ministério 
do Esporte.  

Homenageados
Chicão Avanzi, (in memorian), natural 

de Piracicaba (SP), nasceu em 1949 e fale-
ceu em 2008. Jogou na posição de volan-
te, atuando pelo XV de Piracicaba (1968, 
1969 e 1970); União Barbarense (1968), 
São Bento (1971), destacando-se no São 
Paulo (1973 a 1979) e no Atlético/MG (1980 

e 1981), Santos (1981), defendendo ainda 
a Seleção Brasileira,  tendo disputado a 
Copa do Mundo de 1978, na Argentina. 

José Pauli, o Serelepe, iniciou sua 
carreira nas categorias de base do Corin-
thians, atuou pela Ponte Preta, São Bento 
e Portuguesa de Desportos. Reside em Pi-
racicaba, no interior de São Paulo, e tra-
balha como vendedor na NM Abrasivos. 
Na Ponte Preta atuou no jogo do dia 2 de 
outubro de 1974, na Vila Belmiro, partida 
que marcou a despedida de Pelé do fute-
bol brasileiro. A Ponte perdeu por 2 a 0. Na 
Lusa foi dirigido por Otto Glória e jogou ao 
lado de craques como Badeco, Calegari, 
Rui Rei, Xaxá e Enéas. 

Dimas José de Barros, natural de 
Cambará (PR), jogou no Bragantino (1973), 
Portuguesa Santista (1975 a 1978), Velo 
Clube (1978), Paulista e São Bento (1979), 
Barra Bonita (1980), São Carlense (1981) e 
Ituano (1982). Trabalhou como técnico das 
categorias de base do Clube Atlético Soro-
caba (1993 a 1996) e desde 2000  atua no 
Centro de Formação Dimas. 

Nilson Duarte – natural de Votoran-
tim/SP, trabalhou nas rádios Vanguarda, 
Cidade de Itu, Nova Difusora de Osasco 
e na TV Votorantim. Narrador esportivo e 
coordenador de Esportes na rádio Cruzeiro 
FM 92, 3 desde 2011. 

 Roberto Brida, natural de Itajobi 
(SP), nascido em dia 30 de janeiro de 1945, 
mora em Catanduva (SP) e trabalha como 
comentarista da rádio Globo-AM. Tem 
quatro filhos homens e continua sendo 
técnico de futebol, tendo dirigido mais de 
15 clubes, dentre eles Clube Atlético Ju-
ventus/SP (quatro vezes), Corinthians/SP 
(juniores), Sport do Recife (PE), São Bento 
(SP), Atlético de Sorocaba (SP), CSA (AL), 
Remo (PA), Náutico (PE) e o Catanduva Es-
porte Clube (SP), além de outras equipes 
do Brasil e do exterior. 

13º Futebola promoveu homenagens e comemorações 

Participantes do 13º Futebola 

Aniversariantes do mês Serelepe, Alexandre Avanzi, Dimas e Nilson DuarteEquipe do Avenida, campeã amador em 2002 
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A Liga Feminina do Panathlon Club 
Sorocaba promoveu a 21ª edição do Natal 
Feliz, levado a três entidades. No dia 12 de 
dezembro o evento foi realizado na Creche 
Sônia Aparecida Machado, no bairro dos 
Morros, que atende 160 crianças até 6 anos 
de idade, contando com a presença de Rita 
de Cássia Coelho de Oliveira, Maysa Miceli 
Santini de Souza, Neide Sagges, Anália Ba-
nietti e a filha Fernanda e Pedro Banietti. 

A equipe do Panathlon foi recepciona-
da pela diretora Ariadnes de Barros Oliveira, 
e logo em seguida houve o lanche ajudado 
pelos integrantes do Panathlon e a distribui-
ção dos brinquedos pelo Papai Noel.

Outra entidade beneficiada foi a As-
sociação Criança Feliz, que estava arreca-
dando doces para a festa de Natal. Ritinha 
Coelho e Neide Sagges, presidente e di-
retora da Liga Feminina, respectivamente, 
representaram o Panathlon e a Liga Femi-
nina na entrega de diversos doces arre-
cadados pelos sócios do Panathlon. Este 
evento foi realizado no dia 7 de dezembro, 
na sede da associação que fica na Vila 
Haro. A Associação Criança Feliz cuida de 
crianças e adolescentes com dificuldades 

de aprendizagem. 
No terceiro evento, a contribuição 

ocorreu por meio da doação de brinquedos 
e cestas de Natal para a Associação de Mo-
radores da Vila Sabiá, Colorau e João Ro-
mão, que atende quase 2.000 crianças, de 
quem o Panathlon é parceiro há vinte anos, 
sendo coordenada pelo vereador Wanderley 
Diogo. Esse evento tem ajuda de diversas 
empresas de Sorocaba e região e conta 
com a participação da Secretaria de Cultura 
da Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ficam os agradecimentos a toda dire-
toria da Liga Feminina do Panathlon e aos 
panathletas que contribuíram, entre eles 
Fabrício Mena, que viabilizou a compra de 
grande parte dos brinquedos diretamente 
da fábrica, Leda Salum que coordena o En-
contro Solidário e o jantar no Espaço Gou-
mert na Lord Brasil, empresa do vice presi-
dente Comendador Hermes Elias de Moura, 
que arrecadam fundos para o Natal Feliz. 

O Natal Feliz acontece desde 1998, 
iniciado na Casa das Mães e das Crianças, 
Crianças de Belém, Lar São Vicente de Pau-
lo e Hospital Jardim das Acácias. Em 1999, 
por convite de uma das professoras da cre-

che do Bairro dos Morros, Sheila Latuf, a en-
tidade abraçou a causa e todos os anos tem 
realizado o Natal Feliz e contribuído com a 
associação dos bairros João Romão, Colo-
rau e Vila Sabiá. 

Em 2004 foi introduzida a Madrinha 
do Natal Feliz. A ideia da nomeação foi ini-
ciativa da Diretora de Assistência Social do 
Panathlon, que naquele ano era ocupada 
pela panathleta Maria Aparecida Campos, 
mais conhecida como Jane do basquete. 
Naquela edição, a primeira madrinha foi Ân-
gela Fiorenzo, que fez uma campanha para 
montagem da biblioteca da escola; em 2005 
Maria Íris Sieber Luz, contemplou a escola 
com aparelhos eletrônicos como TV e vídeo 
cassete; as demais madrinhas ajudaram na 
compra dos brinquedos para as crianças. 
Em 2006 Marta de Genaro; em 2007 May-
sa Miceli Santini de Souza; em 2008 Andréa 
Landulpho; em 2009 Leda Salum; em 2010 
Erica Verderi; em 2011 Lúcia Maister; em 
2012 Maria Aparecida Cômitre Perez; em 
2013 Cristina Menon Esteves; 2014 Shirley 
Martins Lemes, em 2015 Cristiane Pagliato, 
2016 Evandra de Moura Rabello e em 2017 
Rita de Cássia Coelho de Oliveira.

Natal Feliz foi levado a três entidades

Pátio da escola, local do evento

Ariadnes de Barros com comissão do Panathlon 

Bairro dos Morros, Vila Sabiá e Colorau comemoram
chegada do Papai Noel

Pedro Banieti, Anália, Maysa, 
Ritinha, Neide e sentada Fernanda

Natal na Associação
Criança Feliz

Papai Noel entregando os 
presentes

Moda
Masculina

Fone: (15) 3234-1900
R. Cel. Benedito Pires, 130 - Centro - Sorocaba - SP
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Confraternização de final de ano reuniu panathletas e familiares 
O Panathlon Club Sorocaba e o co-

-irmão de Votorantim realizaram em 10 de 
dezembro a confraternização conjunta de 
Natal, na churrascaria Tropical Grill, desta 
vez com um formato diferente do tradicio-
nal, com leitura da mensagem de Natal, 

jantar e sorteio dos brindes ofertados pelos 
panathletas aos participantes do jantar. 

A reunião de dezembro serve como 
momento de confraternização e descontra-
ção, sem a composição da mesa principal, 
bem como todos os protocolos exigidos 

em uma reunião oficial, da saudação ao 
pavilhão nacional e execução do hino do 
Panathlon. O jantar contou com a presen-
ça da família Panathlon, visto que todos os 
sócios compareceram acompanhados dos 
cônjuges e filhos. 

Vanessa e Ronomarcos Zincosky

Brindes para sorteio entre os presentes

Iolanda Yonamine Santos, Mercedes Scomparim de 
Moraes e Miriam Borba Leme

Marcel Marangon e Josiane Grunewald Marangon

Miriam Marins e  Miguel Donaire Pefú

Panathletas de Sorocaba e Votorantim
posaram para foto 

Ari José Brandão e Pedro Banietti (Esquerdinha) Erlon Marum, Edson Veronese, Ari José Brandão 
e José Geraldo Goldoni Vestena

Nivaldo Tirelli da Silva e Rafael Espírito Santo 

Em pé: Maysa, Inês Sales e Josiane Grunewald. 
Sentadas: Neide Sages, Ritinha e Leda Salon

Antonio Tabajara e Sidnei Carlos Fernandes Comendador Hermes Elias de Moura, 
Mercedes Scomparim de Moraes e Silvério Leme
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Solange Guerra Bueno e Inês Salles Gonçalves Participação feminina no convívio de novembro Elói Ferreira foi reeleito para biênio 2020 - 2021

Aruzha Michaski, Antonia Letícia Toledo, 
Marcinho e Ritinha Coelho 

João Marcos com Thamyres e Marilisa, 
representantes da natação ACD Sorocaba

Sérgio Domingues, do handebol e
o panathleta de Votorantim, Roni Parri

Douglas Santa”Anna e Guilherme Cavalcanti, 
representante do futebol feminino 

Equipe do Badminton com
Miriam Borba Leme e Ari José Brandão 

Milton Minoru, Isabela Figueiredo,
Natale Camargo e Sérgio Kabeça

Em novembro teve assembleia, convívio e homenagens
O Panathlon Club Sorocaba e o de Vo-

torantim realizaram no dia 26 de novembro o 
tradicional convívio mensal, antecedido pela 
assembleia ordinária de eleição da entidade 
sorocabana, que manteve a mesma diretoria 
executiva para o biênio 2020/2021, confor-
me estatuto do Panathlon Internacional. 

Ambas as reuniões aconteceram na 
churrascaria Tropical Grill, abertas com a 
formação da mesa principal, a devocional, 
saudação ao Pavilhão Nacional, execução 
do hino do Panathlon, eleição e em segui-
da as homenagens às equipes sorocabanas 
medalhistas nos Jogos Abertos do Interior, 
realizados em Marília (SP), equipes sub 13 
e 11 da seleção votorantinense, campeã e 
vice, respectivamente, do Campeonato Es-
tadual de Futebol/Fase Regional, realizado 
em Tatuí; equipe de futsal do Manchester 
Paulista, campeã nas categorias principal, 
quarentão e veterano na 47a Taça Votoran-
tim e campeã principal do Citadino de So-
rocaba. 

Sorocaba ficou em quarto lugar na 

classificação geral, entre as 189 cidades 
participantes dos Jogos Abertos do Inte-
rior, com 158 pontos, ficando atrás de São 
José dos Campos (249), Santos (242) e São 
Caetano do Sul (182). As principais equipes 
medalhistas foram: 1a Divisão - categoria 
Livre: medalha de ouro no masculino para 
futsal e o vôlei de praia; medalha de prata 
para luta olímpica masculino e vôlei de praia 
feminino; medalha de bronze no feminino - 
basquete, vôlei e natação ACD; no masculi-
no - karatê; na categoria Sub 20 - medalha 
de prata para o handebol masculino e fe-
minino. Na 2a Divisão – categoria Livre: no 
feminino, medalha de prata para o futebol 
e medalha de bronze para o badminton; no 
Sub 20 - medalha de prata para o tênis de 
mesa feminino. 

A equipe de futebol de campo cate-
goria Sub-13, da Secretaria de Desporto de 
Votorantim (Sedesp) conquistou em 8 de 
novembro, em Tatuí, o título da fase regio-
nal do 48° Campeonato Estadual de Fute-
bol. Jogando no estádio Dr. Gualter Nunes, 

a equipe venceu os donos da casa pelo 
placar de 1 a 0, enquanto a equipe Sub-11 
ficou com o vice-campeonato, ao perder 
pelo placar de 1 a 0 para a cidade de Ita-
peva.

Outra homenagem foi realizada para 
a equipe do Manchester Paulista, que se 
sagrou campeã da Taça Votorantim nas 
categorias quarentão, veterano e principal, 
em evento promovido pela Secretaria Mu-
nicipal de Esportes. O Manchester também 
conquistou o Citadino da Liga Sorocabana 
de Futsal, em Votorantim, na categoria qua-
rentão, ao vencer o Treze FS pelo placar de 
2 a 1; no veterano venceu o Gaviões da Fiel 
pelo placar de 5 a 1; na categoria principal 
venceu o Juventus FS por 1 a 0 e em Soro-
caba venceu o próprio Juventus  por 5 a 0.

Elói Ferreira, reeleito para o biênio, 
agradeceu a todos e destacou que vai 
continuar com as diretrizes que vêm apre-
sentando resultados positivos. Ao final do 
evento foi servido o tradicional jantar a to-
dos os participantes. 
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O Panathlon Club Sorocaba e de Vo-
torantim realizaram no dia  29 de outubro 
o seu convívio mensal, na churrascaria 
Tropical Grill, aberto com a formação da 
mesa principal, seguida do devocional, 
saudação ao pavilhão nacional, hino do 
Panathlon e palavras das autoridades pre-
sentes. 

Edson Veronese fez uso da palavra, 
abordando a homenagem à equipe de fu-
tebol de amputados, destacando a histó-
ria do Panathlon. Na sequência ocorreu a 
entrega de um certificado de Mérito para 

Adilson Nunes de Souza, presidente da 
Associação Sorocaba de Futebol de Am-
putados, que apresentou um histórico da 
equipe e da conquista do Campeonato 
Brasileiro de Futebol de Amputados, dis-
putado de 10 a 13 de outubro na Arena R9 
em Sorocaba, agradecendo ao Panathlon 
pelo reconhecimento. 

Pedro Roberto Pereira de Souza 
apresentou uma breve palestra com slides 
mostrando o que aconteceu no Congresso 
Pan Americano do Panathlon, realizado de 
3 a 6 de outubro em Buenos Aires/Argen-

tina, abordando também a situação politi-
co-administrativa do Panathlon no mundo.    

Encerrando a parte protocola, foi 
realizada uma homenagem ao panathleta 
Paulo Plínio Ferraz (basquete), que faleceu 
no dia 24 de outubro, com uma salva de 
palmas, por tudo que fez pelo esporte da 
cidade e pela amizade e comemorações 
ocorridas no Panathlon. 

Como tradicionalmente ocorre, o 
convívio foi encerrado com um jantar por 
adesão reunindo todos os panathletas e 
convidados. 

Equipe de futebol de amputados recebeu homenagem 

Elói Ferreira, presidente do Panathlon Club 
Sorocaba, fez a abertura do convívio 

Panathletas Chicão Lourenço e 
José Antônio Matiello (Setinho)

Miltes Ferraz, Lígia Oliva, Rubens Oliva
e Pedro Banietti (Esquerdinha)

Erlon Marum e Francisco Moko Yabiku

César Falcon, Samuel Amaral e
Antonio Francisco Mascarenhas

Prof. Nilson Rubens de Moraes e João Lyra Neto 

Edson Veronese (Nelo), Adilson Nunes, 
Pedro Souza e Elói Ferreira 

José Antonio Moraes, Sétinho,
Guaracy Bueno e Tabajara

Em pé: Paraná, Vladimir e Elói Ferreira. 
Sentados: Adilson Nunes, Nelo e César Falcon

Parte dos panahtletas posou para foto no convívio de outubro Participação feminina no convívio de outubro 
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O Panathlon Club Sorocaba e de Vo-
torantim realizaram no dia 24 de setembro 
o seu convívio mensal na churrascaria Tro-
pical Grill, com  a formalidade costumeira, 
incluindo a formação da mesa principal 
com as autoridades presentes, seguida 
do devocional, saudação ao pavilhão na-
cional, execução do hino do Panathlon e 
posse de um novo sócio, com pauta prin-
cipal reunindo depoimentos dos tricampe-
ões mundiais de futsal da equipe Magnus 
Futsal, o técnico Ricardinho e o capitão 
da equipe e da seleção brasileira Rodrigo, 

que abordaram a conquista sorocabana, 
em jogo final diante do Boca Juniors, no 
Mundial disputado na Tailândia.   

Na segunda parte do evento o Pana-
thlon Club Sorocaba deu posse ao novo 
sócio Ronomarcos Zincosky (Futebol), 
natural de Cascavel (PR), residindo em 
Sorocaba há 19 anos. Jogou nas equipes 
amadoras de Porto Ferreira e Araçoiaba 
da Serra, na posição de lateral esquerdo; 
foi dirigente do Enquadros, campeão da 
Copa América em 2017, e em Votorantim 
foi campeão pelo Fluminense em 2018, 

parceria entre as duas equipes de Soroca-
ba e Votorantim. 

Na parte final do protocolo, o pre-
sidente do Distrito Brasil, Pedro Roberto 
Pereira de Souza, discorreu sobre o Con-
gresso Científico e Cultural do Panathlon 
Brasil, Corrida Pink do Bem, Encontro 
Solidário da Liga Feminina do Panathlon, 
Natal Feliz e VIVA Educação Física, entre 
outros eventos realizados.   

O convívio foi finalizado com um jan-
tar por adesão a todos os presentes.

Posse e tricampeões do Futsal da Magnus
foram destaque no convívio de setembro 

Benette Martins e Júlio César de Souza Martins, 
presidente do Panathlon Votorantim 

Panathletas Miriam Leme, Graziella Previdello e 
Iolanda Yonamine

Alexandre, Nivaldo Tirelli e Rafael Espírito Santo

Rafael Ribeiro, Natale Camargo e Sérgio Kabeça Jair Bellucci e Sylvio Ismael de Barros

José Maria de Jesus deu posse ao novo sócio, 
Ronomarcos Zincosky (Futebol)

Rodrigo e Ricardinho com panahtletas de 
Votorantim e Sorocaba

Panathletas do Voleibol, Douglas Santa”Anna e 
Dema Falcato

Rodrigo e Ricardinho
com as esposas, Regina e Márcia 

Josiane Grunewald Marangon e Dalva Fabíola

Ricardo di Izeppe, Rodrigo, Moko Yabiku, 
Ricardinho e Chicão Lourenço 

Ricardinho, técnico da Magnus Futsal falou 
sobre as conquistas da equipe em 2019 
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Av. Dr. Armando Pannunzio, 1435 - Sorocaba/SP
Fone: 15 4009-5151 - Fax: 15 4009-5161

(15) 3217.2881 - 3217.7446 
Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 2655

Rua da Penha, 823 - Centro
Fone: (15) 3031.3820

Estrada de Ferro e Clube de Campo juntos no 23º Encontro  
O Panathlon Internacional Distrito 

Brasil, por meio dos clubes de Sorocaba 
e Votorantim, realizou em 16 de novem-
bro, no Clube de Campo de Sorocaba, o 
“23º Encontro Estrada de Ferro Soroca-
bana Futebol Clube e Clube de Campo de 
Sorocaba”, com duas partidas de futebol 
nas categorias veterano e superveterano 
e homenagens a dois ex-atletas sorocaba-
nos do passado e ao presidente do Clube 
de Campo de Sorocaba, evento finalizado 
com um churrasco de confraternização no 
tradicional quiosque do futebol. 

Nos jogos disputados não houve ven-
cedores, com as duas partidas terminando 
empatadas. No veterano a partida ficou no 
0 a 0 e no Superveteranos o placar foi 2 a 
2. No veterano as equipes formaram assim: 
Estrada de Ferro – Tiroli, Ari Brandâo (Bu-
jão), Walmir (Tô Flávio), Pastori (Pavaroti) e 
Lima (Luiz Francisco); Biriba, Carvalho (Tra-
buco) e Zé Paes (Pelinho); Moinha (Tadeu 
Nhá Rita), Sérgio Barbosa (Sidmir) e César 
Falcon (Fernandão). Técnico: Pedro Souza. 
Clube de Campo - Paco, Paulino, Bogo-
cian, Nivaldo (Nelson Cancelara) e Celso 
Casagrande; Cláudio de Jesus, Arnaldo, 
Cesinha e Pereira; Gilson Picanha (Arlindo 

Dias) e Juliano. Técnico: Esquerdinha. 
No Superveteranos os gols foram 

marcados por Maurício e Ricardo para o 
Estrada de Ferro e Naná e Kabanhas para 
o Clube de Campo. O Estrada de Ferro for-
mou com Marcão, Maurício (Nei), André, Tô 
Flávio (Biriba) e Reinaldinho; Odair Patriar-
ca, Cacá e Peta; Marcelo Bip, Ricardo e Oli-
veira (Pedro Souza). Técnico: Pedro Souza. 
Clube de Campo de Sorocaba - Profeta, 
Solinha (Kabanhas), Jaque (Machioli), Dio-
go e Purê; Mendes, Luciano Silva (Gilson 
Pastel), Ricardinho e Naná; Marcelo Ma-
cedo e Pires. Técnico: Edson Camargo. A 
arbitragem ficou a cargo da Associação 
Sorocabana de Árbitros, com Claudinei 
Mariano, Guilherme Diniz e Paladin.  

As homenagens foram realizadas 
no intervalo do primeiro para o segundo 
tempo, quando Pedro Roberto Pereira de 
Souza, presidente do Distrito Brasil do Pa-
nathlon Internacional, discorreru sobre as 
homenagens, destacando que é o resgate 
da memória esportiva dos clubes partici-
pantes, e no ato da homenagem represen-
tou também o presidente e vice do Pana-
thlon Club Sorocaba, Elói Ferreira e Ademir 
de Barros, respectivamente, que estavam 

em compromisso pré-agendado em Pari-
queraçu. 

Na sequência foram realizadas as ho-
menagens, sendo a primeira para Nelson 
Cancelara, por meio de Edson Veronese, 
vice-presidente do Panathlon Club Voto-
rantim, e Ari Brandão e Esquerdinha, dire-
tores do Panathlon Club Sorocaba. Nelo fa-
lou da importância do presidente do clube 
apoiar esse evento, que une os amigos do 
esporte. Nelson Cancelara também falou 
agradecendo a homenagem, destacando 
que sempre apoiou iniciativas como essa. 

O segundo homenageado foi Roberto 
Damini, recebendo o banner de homena-
gem das mãos de Rafael Mattos, que jogou 
futebol com ele na mesma época, além do 
Esquerdinha. 

O terceiro homenageado foi Moinha, 
que recebeu o banner dos seus contempo-
râneos Fernandão Marques e Orlandinho 
Banietti, acompanhado de Esquerdinha. 

Após a disputa dos jogos houve o 
tradicional almoço de confraternização, no 
qual marcaram presença os panathletas 
Pedro Souza, Esquerdinha, Ari Brandão, 
Miguel Pefú, Moinha, Luciano Silva, Fran, 
Chicão, Nelo, Luiz Harder e César Falcon.

Homenageados Moa e Roberto Damini posaram 
para foto com amigos

Nelson Cancelara recebeu homenagem dos 
panathletas Nelo, Ari e Esquerdinha

Momento do almoço de confraternização 

Participantes do 23° Encontro Estrada de Ferro e Clube de Campo de Sorocaba 
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Encontro Solidário da Liga Feminina do Panathlon
arrecadou fundos para o Natal Feliz

A Liga Feminina do Panathlon rea-
lizou Encontro Solidário no dia 10 de no-
vembro, no salão de eventos da Igreja Sa-
grada Família, com parte da arrecadação 
sendo destinada à igreja. 

O evento foi capitaneado por Ritinha 
Coelho e Leda Salum e contou com a cola-
boração das demais componentes da liga: 
Neide Sagges, Inês Sales, Maysa Santini 
de Souza, Anália Banietti e Izabel Negrette 
Garcia, num encontro de amizade, alegria 

e sorteios de diversos brindes.
Marcaram presença no evento e aju-

daram na organização e desenvolvimento 
os panathletas Pedro Souza, presidente 
do Distrito Brasil do Panathlon Internacio-
nal; Ademir de Barros, past presidente do 
Panathlon Club Sorocaba; Pedro Banietti, 
Marcelo Cortez, Miltes Ferraz e Anésia de 
Moraes Rosa, a integrante da Liga Femi-
nina Ligia Ruiz, além da equipe da Igreja 
Sagrada Família, liderada pelo Fernando.

Toda a renda do encontro foi desti-
nada à compra de brinquedos para a re-
alização do Natal Feliz do Panathlon, que 
há 22 anos atende às 165 crianças da Cre-
che Sônia Aparecida Machado, no bairro 
dos Morros, e do Natal da Associação de 
Moradores da Vila Sabiá, João Romão e 
Colorau, e há três anos vem contribuindo 
com a festa da Associação Criança Feliz, 
da Vila Haro.

Panathletas presentes no evento Salão de eventos da Igreja Sagrada Família

Fernanda Rogoski Souza e Fabrício Ferreira Marcelo Cortes e a esposa Rosana Anésia Moraes e Sumie Hiranobe

Luci Salum Sanches, Meire Ramon e 
Maria Angela Pólice

Célia Cafundó Dias, Margarete Jbele 
e Maria Tereza de Barros

Panathleta Ritinha Coelho com 
o casal Jaime Tomosigue e Gládis

R. Brigadeiro Tobias, 263 - Tel.: 15 3231-1090
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5ª edição da Corrida Pink do Bem 

Momento da largada da caminhada de 3 KmAssistidas da Liga no momento da largada

Banda do Exército na execução do Hino Nacional

Equipe da Organização: Célia, Dani, Cris Tebet, 
Maysa Santini de Souza e Tânia Corrá

Elói Ferreira, Viti, Hermes Elias de Moura, Cida, 
Pedro Souza, Paraná e Wladimir Godói

Elói Ferreira, presidente do
Panathlon Club Sorocaba

Isabel Negrette, Maysa Santini de Souza e Ritinha 
Coelho

O Panathlon Club Sorocaba e o de 
Votorantim apoiaram a corrida Pink do 
Bem, evento que está em sua quinta edição 
e integra a programação do Outubro Rosa, 
mês destinado à campanha de conscien-
tização e prevenção ao câncer de mama. 
Neste ano, a corrida contou com a parti-
cipação de mais de 1.500 pessoas, ocor-
rendo no dia 27 de outubro, no Parque das 
Águas, com as modalidades de caminhada, 
com percurso de 3 quilômetros; e corrida 
de 5 e 10 quilômetros, com toda a renda 
revertida à Liga, que  assiste atualmente, 
de forma gratuita, 130 mulheres. Com a ar-
recadação do ano passado, por exemplo, 
foi possível realizar 800 mamografias para 
mulheres que necessitavam do exame.  

O evento encerrou o calendário de 
atividades da campanha Outubro Rosa, de 
prevenção ao câncer de mama e do colo 
de útero. Em clima de festa, com direito a 
música e coreografias para ajudar no aque-
cimento, o público se divertiu com a ativi-
dade que uniu esporte e saúde da mulher. 
Homens e crianças também participaram. 
No sistema de som, o radialista Valter Cá-
lis fez a comunicação com o público. Entre 
as camisetas de cores variadas, o rosa se 
sobressaiu como cor dominante e também 
nos detalhes.

O empresário Denilson José Viana, de 
35 anos, foi o vencedor na modalidade de 

PA N AT H L O N  I N T E R N AT I O N A L

FAIR PLAY

10 km, categoria masculino. Ele destacou 
que “é importante conciliar a atividade físi-
ca com a prevenção; a iniciativa é voltada 
para o público feminino, mas a gente está 
envolvido também”. Lembrou que os ho-
mens apoiam a campanha também, porque 
têm esposas, mães, filhas, irmãs, amigas, 
entre outros relacionamentos familiares e 
sociais.

A corredora Ana Paula Rocha, de 38 
anos, disse que “a vinculação da corrida ao 
tema de saúde da mulher dá um gás espe-
cial para a participação de todos e também 
para ajudar a Liga Sorocabana de Combate 
ao Câncer”.

Marcaram presença os panathletas 
Vladimir Juliano Godói, Elói Ferreira, Ade-
mir de Barros, Pedro Souza, Neide Sagges, 
Ritinha Coelho, Izabel Negrette e o comen-
dador Hermes Elias de Moura.

R. Brigadeiro Tobias, 212 - Tel.: 15 3231-0638
www.antoniomascarenhasadv.com.br

PROGRAMA DE 
QUALIDADE DE
VIDA E ASSESSORIA 
ESPORTIVA

(15) 9975-52723 / 9817-50600
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Participantes do 20° Encontro de Gerações do Futebol no Humberto Reale

Participantesdo 52° Encontro do Clube da Máfia e no detalhe o homenageado Benedicto Cícero Tortelli (Paulista)

15 3234-1555 / 98131-8885

15 3238-3366
www.lordplasticos.com.br

R. Cel. Nogueira Padilha, 1393 - Vila Hortência
F. 3227.7157 - 3237.4484

www.esporteseldorado.com.br

52º Encontro do Clube da Máfia

20º Encontro reuniu Gerações do Futebol no ‘Humberto Reale’ 

O 52º Encontro do Clube da Máfia foi 
realizado no dia 21 de dezembro, marcan-
do o encerramento das atividades do ano 
do Panathlon. O evento aconteceu no Clu-
be dos Previdenciários a partir das 10:17 
horas com jogo de futebol, mas antes 
foi realizado a homenagem que o Pana-
thlon Internacional Distrito Brasil, através 
dos clubes de Sorocaba e Votorantim fez 
para um dos maiores incentivadores des-
se evento, o Benedicto Cicero Tortelli, o 
Paulista, bi campeão mundial de basquete 
com a seleção brasileira e que participou 
de quase todos os encontros, encerrando 
o evento com o terceiro tempo com muita 
música e comida de primeira. 

As homenagens tiveram início em 

2014, a escolha é feita  através do Pana-
thlon juntamente com a Comissão Organi-
zadora. Até o momento os homenageados 
foram: 2014 - Trabuco; 2015 - Edson da 
Atuante; 2016 - Antônio Tabajara Dias; 
2017 - José Antônio Matielo (Setinho),  
2018 - Benedito Esteves (Be) e em 2019 – 
Benedicto Cicero Tortelli (Paulista).

A Comissão Organizadora é formada 
pelos seguintes integrantes: Fernandão 
Marques, Beto Lara e dos panathletas 
José Antonio Matiello (Sétinho) e o Antonio 
Tabajara Dias.

Nesse ano a expectativa do reencon-
tro é muito importante para a manutenção 
da amizade e do evento que é tradicional 
no final de ano, conta Tabajara. 

Diferente dos anos anteriores, o 20° 
Encontro de Gerações do Futebol não 
teve a comemoração de aniversário dos 
94 anos do ídolo Mickey, pois infelizmente 
o ex-craque faleceu em fevereiro do ano 
passado, mas a organização decidiu man-
ter o evento como homenagem ao amigo 
e panathleta. 

O encontro aconteceu no dia 8 de 
setembro no Estádio “Humberto Reale”, 
com um jogo entre amigos do Mickey (São 
Bento/Panathlon) e os veteranos do Es-
trada de Ferro/Panathlon, que depois de 

estar vencendo por 3 a 0 levou virada por 
4 a 3, seguido de um almoço no Clube Re-
creativo Central. 

 Antes do início da partida o presi-
dente do Distrito Brasil, Pedro Souza, falou 
da importância em manter esse evento e 
perpetuar o ídolo Mickey com uma confra-
ternização entre seus amigos. O panathle-
ta Tabajara Dias discorreu sobre o maior 
ídolo que Sorocaba já teve, destacando 
que o Mickey era uma pessoa que todos 
gostavam e admiravam pela sua simplici-
dade. Na sequência, foi dado o pontapé 

inicial pelos amigos Paraná; Elói Ferreira, 
presidente do Panathlon Club Sorocaba; 
pelo sobrinho do Mickey, Pedro Banietti, e 
por Sônia Dias, sua companheira dos últi-
mos anos. 

O jogo teve uma separação equili-
brada. Os gols do São Bento foram mar-
cados por César Falcon, Marília e Sabino 
(2), formando com Candinho (Gabriel), Ari 
Brandão, Aroldo e Mário; César Falcon, 
Haroldo Luvison, Veinho e Marília; Sabino 
e Leiva. Técnico: Ademir de Barros/Para-
ná. Para o Estrada marcaram Pedro Sou-
za, Fábio e Sidmir, formando com Samuel, 
Trabuco, Décio, João Bund e Fábio; Ênnio, 
Pedro Souza, Purga e Nico; Sidmir e João 
Marcos Docelinho. Técnico: Pedro Banieti/
Esquerdinha. 

Marcaram presença ainda os panath-
letas Agacyr Maister, diretor do São Bento; 
Moko Yabiku; Pedro Souza; Paraná; João 
Marcos; César Falcon; Esquerdinha; Harol-
do Luvison; Miguel e Pefú, além de Joamar 
Bertoli/o Magnífico; Candinho e Fernando 
Marques. 
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História do Esporte de Sorocaba

EQUIPE DE TÊNIS DE CAMPO – 1952

SELEÇÃO SOROCABANA DE BASQUETE  -  1954

Mister Frank, Carlos Alberto Rossi, João Eduardo Ferreira e Celso Machado de Araújo

Representação de Sorocaba nos Jogos Abertos do Interior em 1952, em Ribeirão Preto. O tênis recebeu no interior, um impulso 
dos mais efetivos. Desde 1945, quando foi introduzido nos Jogos Abertos, na cidade de Campinas, quando houve posteriormente a 
proliferação de muitas quadras espalhadas pelo estado.

Em pé da esquerda para direita: Reinaldo, Cancian, Ademar Pacheco, Nilson e Sinistro (Milton Davi).
Agachados: Peixinho, Cássio Ferrari, Gil, Arnaldo, Lyra e o mascote Zug

O 19° Jogos Abertos do Interior, em 1954, sediado em Sorocaba, quando a seleção de basquete conquistou a medalha de ouro. 
Sorocaba ficou em 3° no geral, Santos foi o campeão e Campinas o vice. Esse foi o último jogos sediado por Sorocaba, voltando depois 
de 66 anos, porque Sorocaba vai receber em 2020 os 84° Jogos Abertos do Interior. 
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CURTAS  •  CURTAS  •  CURTAS  •  CURTAS  •  CURTAS
• No dia 30 de setembro em Sessão 

Solene na Câmara Municipal de Sorocaba 
presidida pelo vereador Martinez em home-
nagem ao esportista e panathleta Vladimir 
Juliano Godoi, com a Medalha de Mérito 
Esportivo Newton Corrêa da Costa Júnior 
(Campineiro). O evento contou com a pre-
sença de vários panathletas, familiares e 
amigo do homenageado.  

• Em setembro em comemoração ao 
Dia do Profissional de Educação Física a 
Unip Sorocaba com apoio do Cref4/SP e 
do Panathlon realizou a segunda edição da 
Jornada Acadêmica de Educação Física e 
contou com a participação de importantes 
profissionais referências em suas áreas de 
atuação profissional. Durante toda a se-
mana a recepção de alunos e estudantes 
para as atividades aconteceram de forma 
tranquila e muito bem organizada, através 
da Comissão Organizadora, formada por 
alunos dos Cursos de Licenciatura e Ba-
charelado, coordenado pelo panathleta e 
professor da Unip, Vladimir Godoi. 

• Faleceu no dia 24 de outubro o 
panathleta Paulo Plínio Ferraz (basquete).  
Nascido em Sorocaba em 1933, deixou a 
esposa Elly Nogueira Fogaça Ferraz, três 
filhos, Maria Paula, Paulo Plínio Filho, Ana 
Paula e cinco netos. Professor aposenta-
do da Rede Publica Estadual. No esporte 
teve seus primeiros passos no basquete no 
Ciencias e Letras, equipe que defendeu em 
1951, neste mesmo ano jogou no Scarpa. 

Em 1952 foi jogar na Votorantim a convite 
do técnico Campineiro onde conquistou o 
título sorocabano (foto – Paulo é o n° 7). Em 
1962 foi convocado pelo técnico Sinistro a 
treinar com a seleção sorocabana. Tomou 
posse no Panathlon Club Sorocaba  em 
abril de 2006 e teve como padrinho Otto 
Wey Netto.

• A cidade de Sorocaba e região ga-
nhou uma sede do Conselho Regional de 
Educação Física. A compra do imóvel foi 
efetivada no dia 30 de setembro na sede 
do Jornal Cruzeiro do Sul com a partici-
pação de toda diretoria e funcionários do 
Conselho. A previsão de atendimento ao 
profissionais da região deverá acontecer 
no primeiro semestre de 2020.

• O Pedal Anchieta e Rota Márcia 
Prado foi realizado no dia 1° de dezembro. 
A rota tem 73 km, do km 10 da Anchieta até 
o Canal 1, em Santos, atravessando 4 ci-
dades - São Paulo, São Bernardo do Cam-
po, Cubatão e Santos. O 1º Pedal Anchieta 
contou com a participação de mil ciclistas. 
No ano seguinte, em 2010, sem avanço 
nas negociações, foram 2.500 ciclistas; em 
2012, 10 mil ciclistas. Neste ano a partici-
pação foi de 50 mil ciclistas, entre eles o 
grupo de Sorocaba que tem na coordena-
ção o panathleta João Fagundes Júnior. A 

Rota Márcia Prado – batizada em homena-
gem a ciclista que participou do primeiro 
Pedal Anchieta, em 2009, e que morreu 
dias depois, atropelada quando pedalava 
na Avenida Paulista.

• Tradicionalmente os convívios do 
Panathlon de Sorocaba e Votorantim reali-
zados na Churrascaria Tropical Gril na últi-
ma terça feira do mês, tem no final, sorteios 
de brindes quando são oferecidos pelos 
panathletas. Em novembro o presidente do 
Manchester Futsal, José Maria de Jesus fez 
uma doação para sorteio e os panathletas 
José Antonio Moraes de Souza e Solange 
Guerra Bueno, foram contemplados com 
uma camisa e uma flâmula da equipe de 
futsal do Manchester Paulista, campeã nas 
categorias principal, quarentão e veterano 
na 47a Taça Votorantim e campeã principal 
do Citadino de Sorocaba.
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