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Todos sabem que a prática de ativi-
dades físicas ajuda muito a manter um cor-
po saudável. Entretanto, talvez um aspec-
to não tão abordado é o quanto o esporte 
contribui para a formação da personalidade 
e caráter do indivíduo. Afinal, através des-
sa atividade é possível aprender diversos 
conceitos e desenvolver habilidades físicas 
e sociais que ajudam a moldar o futuro de 
uma pessoa. Logo, o hábito de praticar es-
portes deve ser incentivado o mais cedo 
possível.

Primeiro contato

A iniciação esportiva geralmente 
acontece na escola, ainda no ensino fun-
damental, durante as aulas de educação 
física. É durante as aulas dessa disciplina 
que as crianças e adolescentes entram em 
contato e descobrem várias modalidades 
esportivas. Essa variedade é importante, 
pois torna a disciplina atrativa até mesmo 
para aqueles que não se identificam com 
as principais atividades, como o futebol ou 
o vôlei. 

Além de ser uma prática saudável, 
muitas vezes o contato com o esporte no 
ambiente escolar incentiva o jovem a bus-
car uma carreira profissional na área. Ve-
jamos agora como o esporte influencia, de 
fato, na formação do cidadão:

Trabalho em equipe

Os esportes coletivos, principalmen-
te os que exigem a elaboração estratégica, 
como o futebol, basquete ou o vôlei, fazem 
com que os alunos aprendam a trabalhar 
em equipe. Essa é uma característica que 
deve ser desenvolvida desde cedo e é bem 
valorizada no mercado de trabalho, além de 
importante na vida adulta em geral.

Mesmo as atividades individuais 
também podem despertar essa qualidade. 
Nenhum atleta alcança a excelência de ma-
neira solitária, já com a prática e a discipli-
na o estudante percebe a importância de 
contar com outras pessoas e de trabalhar 
em grupo.

Ao aprender a trabalhar em grupo, as 
crianças desenvolvem noções de respeito, 
convívio em sociedade e liderança.

Liderança

Outra habilidade extremamente va-
lorizada no mercado de trabalho que pode 
ser desenvolvida através do esporte. Ao 
experimentar o cargo de liderança de um 
time, os alunos desenvolvem maneiras de 
motivar os demais jogadores e utilizar os 
pontos fortes de cada um para traçar uma 
boa estratégia. Além disso, são capazes de 
aprender a receber sugestões e a compar-
tilhar experiências, características de um 
bom líder.

Disciplina

A prática de esportes como determi-
nação pedagógica é importante pois cria 
um senso de comprometimento. Os alunos 
se sentem mais encorajados a participar 
das atividades e a treinar para desenvolver 
habilidades e pensar em conjunto.

Sendo assim, o esporte na escola 
contribui para que os alunos passem a ter 
mais disciplina em geral. Eles aprendem a 
ser responsáveis e começam a compreen-
der como é importante cumprir com o que 
foi acordado.

Desenvolver essas características 
desde cedo ajuda a criança a ter mais res-
ponsabilidade também fora de campo. Isso 
se traduz em lições de casa feitas, tarefas 
domésticas cumpridas e mais responsabili-
dade no dia a dia.

A disciplina e a responsabilidade tam-
bém ajudam a gerar o respeito. As crianças 
passam a entender, de maneira mais fácil, 
o sistema de hierarquias e as normas da 
escola. Com isso, há uma diminuição no 
nível de ansiedade e do estresse, melho-
rando o comportamento escolar e evitando 
possíveis brigas e conflitos.

Cérebro saudável

A prática esportiva também libera 
serotonina e dopamina no cérebro. Essas 
duas substâncias são responsáveis por 
aumentar a sensação de bem-estar, relaxa-
mento e a felicidade, em geral.

A melhora na saúde psicológica gera 
efeitos positivos também na atenção, le-
vando a uma maior qualidade de vida.

Todas essas características não são 
essenciais apenas para o mercado de tra-
balho. Todo cidadão precisa ter noções de 
respeito com o próximo, disciplina e saber 
como conviver bem em sociedade. Por-
tanto, não deixe de incentivar o esporte na 
vida dos seus filhos, seja dentro ou fora da 
escola. Os benefícios são muitos.

Panathlon 
Internacional 
Panathlon Internacional – Pierre 
Zappelli (Suíça)

Past Presidente – Giacomo Santini  
(Itália)

Vice-Presidente – Giorgio Daianese  
(Itália)

Secretária – Simona Callo (Itália)

Tesoureiro – Stefano Giulieri (Suíça)

Conselheiro Internacional das 
Américas – José Pilar Sanches 
Gonzalez (México)

Distrito Brasil
Presidente – Pedro Roberto Pereira 
de Souza

Vice-Presidente – Sebastião Alberto 
Corrêa de Carvalho

Tesoureiro – Ademir de Barros

Secretário – Wiliam Saad Abdulnur

Secretária Adjunta – Inês Salles 
Gonçalves 

Diretor de Cerimonial – Elói Ferreira

Presidentes dos 
Clubes Brasileiros
Araçoiaba da Serra/SP – Elpídio 
Ribeiro 

Itapeva/SP – Eduí Pereira

Jaú/SP – Renan Floret Turini Claro 

Juiz de Fora/MG – Basileu Pereira 
Tavares 

Jundiaí/SP – Júlio Cesar Lamarca 
(past presidente)

Mococa/SP – Carlos Henrique Lopes 
Faustino (Rincon)

Piracicaba/SP – João Francisco R. de 
Godoy (Johnny) (past presidente) 

Praia Grande/SP – Waldecir Paula 
Lima

Recife/PE – José Pinto Lapa

Ribeirão Preto/SP – José de Araújo 

Salto de Pirapora/SP – Donizeti de 
Jesus Pereira Domingues Júnior 

Santo André/SP – Camille Elenne 
Egídio 

Santos/SP – Carlos Augusto Carvalho 
(past presidente)

São José dos Campos/SP – Kátia 
Riera Machado

São Paulo/SP – Paulo Márcio Teixeira 

Sorocaba/SP – Elói Ferreira 

Taubaté/SP – Wiliam Saad Abdulnur 

Taquaritinga/SP – Nilo Prata 

Votorantim/SP – Júlio César de 
Souza Martins

O papel do esporte na
formação do cidadão

SOROCABA
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Autoridades e fundadores do Panathlon Club Praia Grande/SP 

Praia Grande fundou o seu Panathlon Club 
A cidade de Praia Grande, litoral sul 

de São Paulo, realizou em 28 de fevereiro a 
assembleia de fundação do seu Panathlon 
Club, realizada na sede da Associação 
Comercial e Empresarial, sendo presidida 
pelo presidente do Panathlon Internacional 
Distrito Brasil, Pedro Roberto Pereira de 
Souza, acompanhado do diretor financeiro, 
Ademir de Barros (Paraná) e do presidente 
do Panathlon Club Sorocaba, Elói Ferreira, 
clube padrinho de Praia Grande, e de Antô-
nio Pio, diretor da Associação Comercial e 
Empresarial de Praia Grande.

Na oportunidade, tomaram posse 
Waldecir Paula Lima (Educação Física) 
- presidente; Jorge Yoshimura (Karatê) – 
vice-presidente; Andréa do Amparo Ne-
ris (Organização Esportiva) - tesoureira; e 
Lucas Zanon Pina (Educação Física) - se-

cretário, além dos sócios Lucimara Cupo 
Martins Ferreira (Direito Esportivo); Ricardo 
Nunes Sanches (Educação Física), Katia 
Mara Mendes Ferreira Santos (Medicina 
Esportiva), Gilson Tadeu dos Santos Alves 
(Educação Física Escolar), Mirian Cristina 
Paes Yoshimura (Karatê), Viviane de Fátima 
Almodovar Paula Lima (Educação Física 
Escolar), Edgar Fernandes (Tênis), Esdras 
Antônio Gouveia (Basquete) e Osvaldo 
José de Assis Pinheiro (Basquete). Walkiria 
Gomes de Moraes (Educação Física) e Mar-
celo Pinheiro (voleibol), que não puderam 
estar presentes, justificaram suas ausên-
cias e tomarão posse futuramente.

Praia Grande é um município na Re-
gião Metropolitana da Baixada Santista, 
estado de São Paulo, Brasil. Fica a 70 qui-
lômetros de São Paulo e a estimativa da 

população, de acordo com a revisão cen-
sitária do IBGE para 2018, é de 319.146 
habitantes, sendo a terceira cidade mais 
populosa do litoral paulista, depois de São 
Vicente e Santos. 

A cidade de Praia Grande tem uma 
das praias mais movimentadas do Brasil, 
tendo sido eleita pelo Ministério do Tu-
rismo como a 4ª cidade que mais recebe 
turistas no país durante a temporada de 
verão, depois de São Paulo, Rio de Janei-
ro e Florianópolis. Na alta temporada, rece-
be cerca de 1,86 milhão de turistas, mais 
de cinco vezes a sua população fixa, que 
também vem se expandindo rapidamente, 
com crescimento de 56 mil habitantes en-
tre 2000 e 2009, e por esse motivo recebeu 
o título de “a cidade que mais cresce no 
Brasil”.

Mesa principal da assembleia de fundação Waldecir Paula Lima, presidente do Panathlon Club 
Praia Grande/SP, fez seu primeiro discurso 

Vista aérea da cidade de Praia Grande/SP 
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 Momento do lançamento do selo 45 anos do Panathlon no Brasil
na abertura do Congresso do Distrito Brasil

Participantes da 26ª Assembleia Nacional do Panathlon 

O Distrito Brasil do Panathlon com 
apoio do Panathlon Club Taubaté, promo-
veu no período de 14 a 16 de março, em 
Taubaté/SP, a 26a Assembleia Nacional e 
o 15o Congresso Panathlon, com a par-
ticipação de 15 dos 19 clubes brasileiros, 
além dos alunos da Faculdade Anhanguera 
de Taubaté/SP e profissionais de Educação 
Física com registro no Conselho Regional 
(Cref4-SP). Marcaram presença os clubes 
Panathlon de Araçoiaba da Serra/SP, Ita-
peva/SP, Jaú/SP, Juiz de Fora/MG, Mo-
coca/SP, Piracicaba/SP, Praia Grande/SP, 
Recife/PE, Ribeirão Preto/SP, Salto de Pi-
rapora/SP, Santo André/SP, São José dos 
Campos/SP, São Paulo/SP, Sorocaba/SP e 
Taubaté/SP. Justificaram ausência Taquari-
tinga, Votorantim, Santos e Jundiaí. 

A abertura do evento, realizada no au-
ditório da Faculdade Anhanguera, contou 
com a presença de autoridades de Tau-
baté e do Panathlon de uma forma geral, 
com destaque para o lançamento, pelos 
Correios, do selo 45 anos do Panathlon no 
Brasil, seguido da palestra do panathleta e 
conselheiro do Cref4-SP, Prof. Esp. Walde-
cir Paula de Lima, sob o tema “Exercícios 
Físicos e Emagrecimento”. 

No segundo dia da programação, no 
período da manhã na Faculdade Anhan-
guera, ocorreu o “Fórum Cref de Educação 
Física e Esportes”, integrando o Congresso 
Nacional. Os palestrantes foram o Prof. Dr. 
Ademir Testa Júnior, que discorreu sobre o 
tema “Esporte na Educação Física Escolar: 
Ampliando Perspectivas”; Prof. Especialista 
Flávio Henrique Corrêa, com o tema “Políti-

cas Públicas para a Pessoa com Deficiên-
cia no Esporte e na Educação Física”; Prof. 
Esp. Heleno Luiz, com o tema “Educação 
Física e Esporte: Gestão e Inclusão” e o 
Prof. dr. Armando Diaz González (Cuba), 
com o tema “Programa Escola de Atletas e 
Formação Integral: Convergência de Obje-
tivos Acadêmicos e Esportivos para Inclu-
são e Adequação do Aluno Atleta”. Após as 
apresentações dos palestrantes, a organi-
zação abriu os temas para o debate, com 
diversas perguntas colocadas pelo público 
presente. No período da tarde foi realizada 
visita ao monumento do Panathlon, com 6 
metros de altura em uma praça de Tauba-
té, de onde os participantes seguiram para 
o Plaza Suíte Hotel, onde foi realizada uma 
mesa redonda, coordenada pelo vice-pre-
sidente Sebastião Alberto Corrêa de Car-
valho, visto que o presidente Pedro Souza 
se encontrava em São Paulo, na reunião do 
Conselho Federal de Educação Física, e o 
Prof. Wiliam Saad, presidente do Panathlon 
Taubaté, estava internado por problemas 
de saúde. O tema com os representantes 
dos clubes presentes foram assuntos de in-
teresse comum, como as dificuldades que 
cada um enfrenta e possibilidades de cres-
cimento e auto sustentabilidade.

Ainda na programação do segundo 
dia do evento, mas no período da noite, no 
restaurante do hotel, aconteceu o convívio 
do Panathlon Club Taubaté, com a parti-
cipação dos panathletas participantes do 
Congresso. Na oportunidade, houve apre-
sentação do coral formado por panathletas 
de Taubaté, seguido de jantar de confrater-

nização. 
No dia 16, sábado, no encerramento 

da programação, com a participação dos 
representantes dos clubes, houve apre-
sentação de relatórios, formas de funciona-
mento e auto- sustentabilidade dos clubes, 
tais como parcerias com as câmaras muni-
cipais, secretarias, comércio, diretorias de 
ensino e escolas; contribuição dos sócios; 
placa comercial, eventos, patrocinadores, 
leilões e chás beneficentes. Outro tema 
discutido foi a agenda 2019, com eventos 
como a comemoração de 12 de junho, o dia 
Mundial do Panathlon; 1o Congresso Cien-
tifico Cultural do Panathlon nos dias 5 e 6 
de setembro, na cidade de Jaú/SP; criação 
dos Embaixadores e Delegados do Pana-
thlon, com os próprios clubes se incum-
bindo de indicar e custear as comendas 
destinadas a atletas, comissões técnicas e 
dirigentes que integraram a seleção brasilei-
ra e entidades representativas. 

Ainda no sábado, no período da tar-
de, foram discutidas e criadas as cartas de 
compromissos dos Amigos do Panathlon 
Júnior (18 a 35 anos), Juvenil (13 a 16 anos) 
e Mirim (7 a 12 anos), ficando assim os clu-
bes incumbidos de implantar a iniciativa em 
suas respectivas cidades. 

Finalizando o evento, houve a pres-
tação de contas do Distrito Brasil, que foi 
aprovada por todos, e na sequência ocor-
reu a escolha da sede para a 27a Assem-
bleia Nacional em 2020, sendo aprovada a 
cidade de Jaú/SP. Praia Grande/SP tam-
bém se colocou à disposição, devendo ser 
a sede em  2021. 

Distrito Brasil promoveu Congresso e
Assembleia Nacional na cidade de Taubaté

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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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.br

Membros do Panathlon de Taubaté/SP e Jaú/SP
no jantar de confraternização no Plaza Suíte Hotel

Representantes de Sorocaba/SP, Araçoiaba da 
Serra/SP, Itapeva/SP e Salto de Pirapora/SP

 Waldecir Lima, presidente do Panathlon Club Praia 
Grande/SP, fez palestra de abertura do Congresso 

Alunos de Educação Física da Faculdade
Anhanguera de Taubaté/SP

Coral formado por panathletas de Taubaté/SP
no jantar de confraternização 

Bramante, Edui Pereira, Elói Ferreira, Antonia
Letícia, Maysa, Paraná, prof. Calotta e Loris Turini

Palestrantes: Armando Dias González, Ademir 
Testa Júnior, Heleno Luiz e Flávio Henrique Corrêa

Parte dos panathletas na abertura do Congresso 

Visita dos panathletas ao marco do Panathlon 

Panathletas e alunos na abertura do Congresso na 
Faculdade Anhanguera de Taubaté/SP

Sócios do Panathlon Club Taubaté/SP fizeram 
a recepção aos participantes da  Assembleia 

Fotos Congresso e Assembleia Nacional 
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 Representantes de diversos países que participaram da Assembleia Internacional do Panathlon 

Itália sediou a Assembleia Internacional  
A Universidade Carlo Cattaneo LIUC, 

da cidade de Castellanza, Lombardia, Pro-
víncia de Milão/ Itália,  foi sede da Assem-
bleia Internacional, do Comitê de Presiden-
tes dos Distritos e do Prêmio Mérito 2018 e 
2019, no período de 4 a 6 de abril.

O responsável pela organização foi 
o Panathlon Club La Malpensa, que con-
grega as cidades de Legnano, Gallarate e 
Busto – Área 2 da Lombardia, Província de 
Milão. 

No dia 4 de abril aconteceu a entre-
ga do Prêmio Mérito 2018 e 2019, com 
destaque para o Esporte Feminino, com a 
presença de autoridades civis, militares e 
do Panathlon, com a mesa principal sendo 
composta por Simona Callo/Secretária Ge-
ral do PI; Cláudio Maria Pedrazzini/membro 
do Comité Olímpico Italiano; Pierre Za-
ppelli/Presidente do PI; Enrico Salomi/Pre-
sidente do Clube La Malpensa; Salvatore 
Sciascia/professor  da Universidade Carlo 
Cattaneo; Mirella Cerini/prefeita de Cas-
tellanza; e Fabiano Gerevini/governador da 
Area 02 Lombardia. 

As homenagens foram prestadas a 
Silvia Peliccini, atleta do ciclismo da sele-
ção nacional da Itália, que esteve represen-
tada por sua mãe Mara Peliccini; Alessia 
Lucchini, atleta olímpica/Sidney 2000 no 
nado sincronizado e que hoje dirige um 
projeto social; e a militar Mara Navarria, 
campeã mundial de esgrima/2018. 

Após o Prêmio de Mérito foi oferecido 
um jantar de boas vindas no restaurante da 
Universidade aos panathletas, homenagea-
dos e convidados. 

No dia 5, durante todo o dia, foi reali-
zada a Assembleia Distrital de Presidentes, 
com a participação de todos os represen-
tantes dos diversos  países do Panathlon 
para a América, incluindo Brasil, Chile, 
México, Peru-Bolívia e Uruguai-Paraguai; 
para a Europa: Áustria, França, Itália Suíça-
-Liechtenstein. Estiveram ausentes, com 
justificativas, a  Bélgica, Equador e Supra-
nacional (Argentina, Espanha, Togo, Repú-
blica de San Marino, Alemanha, Luxembur-
go e Portugal). Após a apresentação das 
atividades do Panathlon International pelo 

presidente e pela secretária-geral, respec-
tivamente Pierre Zappelli e Simona Callo,  
foram apresentados os diversos relatórios 
dos presidentes sobre as atividades de-
senvolvidas em nível distrital, seguidos de 
diversos intercâmbios de informações e 
comparações construtivas, surgindo um 
documento final, que será apresentado no 
próximo Conselho Internacional. Entre os 
vários pontos importantes discutidos, en-
foque em particular para a integração dos 
jovens no movimento, e a importância de 
confirmar o Panathlon como uma reserva 
mundial de ética.

No mesmo local e horário, mas em 
outra sala, acontecia o convívio do 2o Dis-
trito do Panathlon Internacional – Área 2 
da Lombardia, dirigido por Giorgio Costa/
presidente do Distrito Itália do PI e Fabiano 
Gerevini/governador da Área 02 Lombardia 
do Distrito Itália do PI. 

No período da tarde/noite houve a 
programação cultural em Legnano, com 
visita ao Castelo Visconteo, do século XIII 
(1437), em seguida um jantar medieval, com 
malabaristas e dançarinos, no Solar de San 
Magno, graças ao empenho dos membros 
do Clube La Malpensa, ao seu presidente 
Enrico Salomi e a Sérgio Allegrini, que foi 
peça fundamental no sucesso do evento. 

No dia 6 de abril, a Assembleia Extra-
ordinária Eletiva do PI foi realizada no audi-
tório da Universidade LIUC, apresentando 
como presidente Pierre Zappelli, vice-pre-
sidente Enrico Salomi, presidente do Clube 
La Malpensa, e secretariada por Lívio Un-
garo, presidente do Clube Trieste Muggia.

No total, 132 clubes estiveram no 
evento, 62 presencialmente e 70 por procu-
ração. A Assembleia foi aberta com a inter-
venção do magnífico reitor prof. Federico 
Visconti, que ilustrou as atividades realiza-
das na Universidade. Após a apresentação 
de alguns candidatos e alguns breves dis-
cursos, houve a votação que apresentou o 
seguinte resultado:  Franco Fähndrich - Pa-
nathlon Club Luzern (CH) 105 votos; Franco 
Galassi – P. C. Ancona - 77 votos;  Goliardo 
Canonico – P. C. Perugia - 75 votos; Gio-
vanni Brichetto – P. C. Gênova - 48 votos; 

Pasquale De Palma – P. C.  Molfetta  - 43 
votos; Riccardo Puzzo – P. C. Siracusa - 30 
votos; e Norberto M. Romano Alonzo – P. 
C. Montevideo - 29 votos, com eleição de 
3 membros efetivos e 2 suplentes, que tive-
ram as maiores votações. 

Os agradecimentos vão para todos 
os candidatos por sua contribuição, à Co-
missão de Verificação de Poderes com os 
membros efetivos Enrico Stocchetti, presi-
dente do Panathlon Club Varese; Andréa 
Da Roit, presidente do Panathlon Club Flo-
rence e Eugenia Maccorsini, membro do 
Clube La Malpensa, que assistiram à per-
formance de acreditações.

No encerramento da Assembleia o 
presidente do Distrito Brasil, Pedro  Rober-
to Pereira de Souza, entregou o selo come-
morativo de 45 anos do Panathlon no Brasil 
para Pierre Zappelli, Enrico Salomi e para o 
presidente e vice do Panathlon Club Lisboa 
e membros do Comitê Olímpico Português, 
Manuel  Brito e José Esteves. 

Antecedendo as homenagens e en-
trega de brindes, a panathleta Adriana Bal-
zarini expôs a Pira Olímpica de 1948 em 
Londres, que hoje se encontra na posse do 
Panathlon. Em construção, grandes proje-
tos com a tocha dos Jogos Olímpicos de 
Londres de 1948, passada por p. Zza Duo-
mo em Milão para alcançar a Suíça, aquela 
Milão que hoje sonha ser sede dos jogos de 
inverno em 2026. A tocha doada ao Pana-
thlon Mottarone, no papel de “Embaixado-
ra” pela marquesa Ripa di Meana, filha do 
General Umberto, então responsável pela 
segurança no percurso no território italiano 
atravessado para chegar a Londres.

Através dos clubes Panathlon voltará 
ao seu papel original que foi trazer espe-
rança e paz aos jovens e aos povos após 
a segunda guerra mundial; ligando através 
do desporto o sentido de unidade e frater-
nidade.

Encerrando o evento, realizou-se a 
Assembleia Ordinária do Distrito Italiano, 
que aprovou todas as propostas por una-
nimidade.
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Fotos da Assembleia Internacional  

Plano geral dos participantes da Assembleia da 
Área 02 Lombardia do Distrito Itália 

Visita cultural ao Castelo Visconteo,
do século XIII (1437) em Legnano – Itália 

Grupo de panathletas na parte interna
do Castelo Visconteo

Recepção dos malabaristas e dançarinos,
no Solar de San Magno

Pedro Souza e Maysa Santini de Souza
no jantar medieval no Solar de San Magno

Plano geral do jantar medieval 

Simona Callo e Pierri Zappelli
na mesa principal com o rei e a rainha

Panathleta Sérgio Allegrini foi recepcionado
pelos malabaristas e dançarinos

Panathlon Club La Malpensa homenageou
Sérgio Allegrini por seu empenho na organização

Equipe de trabalho que fez a tradução simultânea 
durante Assembleia

Giorgio Costa – presidente do Distrito Itália e Fabia-
no Gerevini - governador da Área 2, Lombardia

Assembleia da Área 02 Lombardia do Distrito Itália

Simona Callo, Pedrazzini, Pierre Zappelli, Enrico 
Salomi, Salvatore Sciascia, Mirella Cerini e Gerevini 

Fabiano Gerevini, Enrico Salomi, Pedro Souza e 
homenageados do prêmio Mérito 2018/2019

Stefano Giulieri, Giorgio Danianese, Pierre Zappelli, 
Simona Callo e Oronzo Amato
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Fotos da Assembleia Internacional  

Mônica Rossi e Giorgio Daianese Panathleta Adriana Balzarini expôs a Pira Olímpica 
de 1948 em Londres, hoje de posse do Panathlon 

Fabiano Gerevini, Giorgio Costa, Enrico Salomi, 
Cinzia Ghisellini, Pierri Zappelli e Simona Callo 

Enrico Salomi e Pierri Zappelli receberam Selo 45 
anos do Panathlon no Brasil do presidente Pedro 

José Esteves e Manuel Brito, do Panathlon Club 
Lisboa/Portugal com Pedro Souza   

Giorgio Costa fez abertura da
Assembleia Geral do Distrito Itália

Participantes da Assembleia Geral do Distrito Itália Pedro Souza e Maysa (Brasil), Samaniego (México), 
Eduardo Ettlin (Uruguai) e Eduardo Gurovich (Chile)  

Almoço de encerramento na
Universidade LIUC Castellanza 

Representantes de 132 clubes votaram
na Assembleia Extraordinária Eletiva

Gerti Gaisbacher (Áustria) e Joseff Mueller (Itália) Giusy Cardinale, presidente do Panathlon Club 
Ariano Irpino e Federico Ghio 

Lívio Ungaro, Enrico .Salomi, Pierri Zappelli e 
Simona Callo na Assembleia de eleição 

Mesa de cadastro dos clubes com direito a voto Participantes da Assembleia Extraordinária Eletiva 
no auditório da Universidade LIUC em Castellanza
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Comitê dos
Presidentes 

Distritais 
Castellanza
5 de abril 
de 2019

Documento
final 

Os Presidentes Distritais reunidos 
hoje, depois de terem ouvido o relatório do 
Presidente Internacional Pierre Zappelli, o 
congratulam pelo trabalho feito na criação 
das duas sucursais operacionais de supor-
te à Sede Central de Rapallo: a primeira em 
Bruxelas/Bélgica, como capital da Europa, 
considerando sua aproximação às insti-
tuições políticas europeias; a segunda em 
Lausanne/Suíça, como capital olímpica, 
considerando o serviço oferecido por esta 
cidade ao mundo olímpico. 

1. Expressam sua preocupação pelo 
aumento da idade média dos sócios, que 
excede em muitos casos os 70 anos. Por-
tanto, consideram necessário tomar ações 
urgentes para sensibilizar os jovens, atra-
vés de metodologias modernas (uso das 
redes sociais, testemunhais de atletas olím-
picos), que favoreçam a sua integração ao 
nosso movimento.  

2. Sublinham a necessidade de que 
o Panathlon seja a reserva moral da ética 
do esporte moderno. Isto confirmaria que 
se trata de uma organização reconhecida e 
apreciada pelas suas características e seus 
princípios. 

3. Recomendam que o plano de de-
senvolvimento apresentado pelo presiden-
te do Distrito Peru ao Comitê Presidencial 
do PI seja implementado em breve para 
que represente um instrumento de trabalho 
para o período 2020-2050. 

4. Sugerem que o Presidente Interna-
cional gerencie com o COI uma comunica-
ção destinada aos Comitês Olímpicos Na-
cionais para melhorar seu relacionamento 
com o Panathlon Nacional.   

5. Recomendam uma maior difusão 
da comunicação para que os princípios 
do Panathlon International, como a Ética, 
a Solidariedade, o Fair Play e a Amizade, 
sejam divulgados. 

6. Pedem para analisar a possibilida-
de de o Presidente do Distrito designado 
possa ser eleito novamente caso não haja 
condições para a eleição de um novo can-
didato. 

7. Sendo esta a última reunião do qua-
driênio, desejam agradecer a toda a equipe 
de colaboradores que os acompanhou e os 
apoiou na realização das reuniões anuais 
do Comitê dos Presidentes Distritais.  

PANATHLON INTERNATIONAL
LUDIS IUNGIT

Comité 
des Présidents 

des Districts

Comitato 
dei Presidenti 

di Distretto

Districts  
Presidents  
Committee

www.panathlon-international.org
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Salto de Pirapora apoiou Jogos de Verão 
e comemorou um ano de fundação

A Secretaria Municipal de Esportes, 
Cultura e Turismo com apoio técnico do Pa-
nathlon Club Salto de Pirapora, realizou os 
Jogos de Verão 2019 nos meses de feverei-
ro e março, nas modalidades de basquete 
masculino, voleibol feminino e masculino e 
futsal masculino nas categorias Sub 8, Sub 
10, Sub 12, Sub 14 e adulto, sendo todos os 
jogos realizados no Ginásio Municipal Clau-
dinei Natalício de Brito  

Na abertura marcaram presença o 
secretário de Esportes e presidente do Pa-
nathlon Doni Júnior, vice presidente Ismael 

Diogo, o Secretário Edson Makoto, Tesou-
reiro Edson Vieira além dos panathletas Ra-
faelle Medina e Fabio da Silva.

O objetivo dos Jogos de Verão e mo-
vimentar toda comunidade esportiva da ci-
dade nas diversas categorias, isso faz com 
que o publico também possa presenciar e 
prestigiar amigos e familiares, fazendo dos 
jogos uma verdadeira festa. Nesta oportuni-
dade foram divulgados as grandes bandei-
ras do Panathlon que é a amizade e o Fair 
Play (Jogo Limpo), campanha do Panathlon 
Brasil em parceria com Autoridade Brasilei-

ra de Controle de Dopagem (ABCD) da Se-
cretaria Especial de Esportes do Ministério 
da Cidadania,  Conselho Regional de Edu-
cação Física do Estado de São Paulo, Sesi 
e a Federação Internacional de Educação 
Física – Regional de São Paulo (FIEP/SP).

Em março Salto de Pirapora participou 
da Assembleia Nacional em Taubaté repre-
sentado pelo seu presidente Doni Júnior e a 
panathleta Rafaelle Medina Antunes. 

Em abril  o Panathlon Club Salto de 
Pirapora comemorou um ano de fundação 
com divulgação nas redes sociais.

Equipe Campo Largo de voleibol adulto Panathletas Rafaelle Medina Antunes e Doni Junior 
na Assembleia Nacional em Taubaté

Equipe Boralá de voleibol adulto 

Equipe  Sub 10 do Rota Futsal Equipe adulta de basquete do B2TEquipe do Volley Stars, categoria adulta

Equipe de futsal do Sub-08
Champions Escola de Futebol 

Equipe União Vôlei, categoria adulta Equipe B de futsal do Sub-08
Champions Escola de Futebol 

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
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São Paulo apresentou diversas ações 
em suas reuniões do último trimestre   

Em 14 de fevereiro, no Clube Espe-
ria, aconteceu a primeira reunião- jantar do 
ano do Panathlon Club São Paulo/SP, com 
a  Mesa Diretora dos Trabalhos composta 
pelo presidente Paulo Teixeira, Pedro Perei-
ra de Souza (presidente do Distrito Brasil), 
Sérgio Barbour (past Conselheiro Interna-
cional) e Marco Antônio dos Santos (Chui), 
secretário Adjunto de Esportes, represen-
tando o secretário de Esportes do Estado 
de São Paulo, Aíldo Rodrigues. 

Após a saudação do presidente Paulo 
Teixeira, comentando os atos da reunião da 
diretoria, o mestre de cerimônia, past pre-
sidente Georgios S. Hatzidakis, convidou o 
panathleta e maestro Mário Albanese para 
reger a plateia, cantando o hino do Pana-
thlon, de sua autoria. 

Chui falou sobre “Os planos da secre-
taria na atual gestão”, abordando a estru-
tura da Secretaria de Esportes, o que o fez 
apoiado em excelente áudio visual. Mencio-
nou o chefe de gabinete do complexo do 
Ibirapuera, inaugurado em 1945, Sr. Artur 
Jeferson, que comanda 1.508 pessoas a 

um custo de 18 milhões de reais ao ano, 
o que perfaz um déficit mensal de alguns 
milhões de reais. Pensa-se, então, em um 
processo de concessão. Terminada a expo-
sição do secretário, houve a posse de um 
novo panathleta, Sérgio Roberto Ferretti, 
apresentado pelo past presidente Georgios 
Hatzidakis (foto abaixo). - Profissional de 
Educação Física formado em 1978, atuou 
como professor na Sociedade Esportiva 
Palmeiros durante 23 anos.

Já em março, a reunião do Panathlon 
São Paulo teve início com o panathleta Aris-
tides Almeida Rocha autografando o livro 
de sua autoria “O São Paulo Futebol Clube 
no Atletismo – Miltão, o Símbolo Tricolor”, 
por meio do qual ele homenageia o panath-
leta Milton Pereira dos Santos, 1° vice-pre-
sidente do clube, por sua brilhante carreira 
esportiva.

Após uma breve locução, foi apresen-
tado um audiovisual sobre a carreira do Mil-
tão, preparado pelo past presidente Geor-
gios. Foi entregue então uma placa ofertada 
pelos 70 anos de carreira atlética de Miltão.

Na parte final da reunião houve o de-
bate para colher subsídios a fim de que o 
Panathlon São Paulo apresente um docu-
mento oficial com sugestões de políticas 
públicas para o esporte.  

No mês de abril o destaque ficou para 
a entregue do Troféu Fair Play para as equi-
pes do Red Bull e Novorizontino como as 
mais disciplinadas do Campeonato Paulista 
de Futebol Profissional da Divisão Princi-
pal - “Série A” e diploma para os técnicos 
Antônio Carlos Zago e Roberto Fonseca. 
Houve também a apresentação do novo li-
vro do panathleta Aristides Rocha Almeida 
e comemoração aos aniversariantes Célia 
Gennari, Urbano Sacramento e Walter Silva.

Destaque também para o presidente 
do Sindicato das equipes de futebol profis-
sional, Mustafá Contursi, ex-presidente da 
Sociedade Esportiva Palmeiras, que falou 
sobre o Troféu oferecido pelo Panathlon, 
em parceria com a Federação Paulista de 
Futebol.

Paiano, Márcio Muramoto representou o técnico 
Roberto Fonseca, Nestor Puglio e Paulo Teixeira

Márcio Muramoto, do Novorizontino 
e André Paulo, do Red Bull Brasil

Panathletas Georgios Stylianos, Sérgio Barbour, 
Aristides Almeida e Milton Pereira

Paulo Teixeira, Chui, Pedro Souza, Mosquito,
Urbano Sacramento e o maestro Mário Albanese 

Walter Silva, Célia Genari e Urbano Sacramento, 
aniversariantes de abril 

Panathleta Milton Pereira dos Santos e
família após a homenagem

Marco Antônio dos Santos (Chui),
secretário Adjunto de Esportes

Aniversariantes do mês de fevereiroSérgio Roberto Ferreti tomou posse em fevereiro 
com o seu padrinho Georgios Stylianos
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Piracicaba prestou homenagem a
personalidades e ao seu fundador

Taquaritinga marcou presença na 
abertura da 2ª Copa Sul-americana   

Em 27 de março último o Panathlon 
Club Piracicaba/SP promoveu evento com 
uma série de homenagens às persona-
lidades piracicabanas que contribuíram 
ativamente para o enriquecimento cultural 
da cidade, seja por despertarem reflexões 
ou desenvolverem novos conhecimentos 
capazes de fomentar novos olhares sobre 
nossas raízes; nas áreas acadêmica, edu-
cacional, sociedade, filosofia e arquitetura.

Com apresentação do jornalista Ro-
mualdo Cruz Filho, o evento teve como 

destaque a homenagem ao fundador do 
Panathlon Club Piracicaba, professor e 
esportista Rubens Leite do Canto Braga, 
que discorreu sobre sua trajetória de vida 
e obra. Também na oportunidade o home-
nageado recebeu a medalha comemorativa 
aos 20 anos de regulamentação da profis-
são de professor de Educação Física, ofe-
recida pelo Conselho Regional de Educa-
ção Física do Estado de São Paulo (Cref4/
SP). 

A cerimônia, realizada na unidade do 

Serviço Social do Comércio (Sesc Piracica-
ba), contou com cobertura da TV Univer-
sidade Metodista de Piracicaba (Unimep), 
que entre outros presentes entrevistou o 
panathleta Johnny Rodrigues de Godoy, 
destacando o trabalho que o Panathlon 
local vem desenvolvendo, enfatizando 
também que esteve representando o pre-
sidente do Panathlon Internacional Distrito 
Brasil, Pedro Roberto Pereira de Souza, e o 
secretário de Saúde e Esportes de Piraci-
caba, Pedro Mello.

O Panathlon Club Taquaritinga, por 
meio do seu presidente, professor Nilo 
Prata, marcou presença na abertura da 2a 
Copa Sul-americana de Futebol, na cidade 
de Américo Brasiliense (SP), de 21 a 26 de 
janeiro, nas categorias Sub 11 até o Sub 18, 
com a participação de mais de 70 equipes 
do Brasil, com destaque para os profissio-
nais do Rio Branco de Americana (SP), Inter-
nacional de Limeira (SP), Sociedade Espor-
tiva Matonense (SP) e o Atlético Goianiense 

(GO), além das equipes dos Estados de Pa-
raná, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia e do 
tradicional elenco internacional do Paraguai. 
A Copinha é organizada por Carlos Leal, 
diretor-proprietário da Planeta Revelações, 
em parceira com a Prefeitura de Américo 
Brasiliense.  

Atividade diferenciada
Além de presidente do Panathlon Club 

Taquaritinga, Nilo Prata é professor de Edu-
cação Física e em 12 de fevereiro promoveu 
uma atividade diferenciada, ao promover 
uma aula de boas vindas aos seus alunos 
da escola estadual Professor Francisco Sil-
veira Coelho, demonstrando o carinho que o 
mestre deve oferecer àqueles que confiam, 
acreditam e valorizam o seu trabalho.

Nilo é professor das turmas de treina-
mento de basquete masculino, voleibol fe-
minino e futsal masculino e feminino.

Carlos Leal e Nilo Prata, presidente do Panathlon 
Club Taquaritinga 

Equipe do Paraguai na Copa Sul-americana de 
Futebol 

Nilo Prata na aula inaugural na Escola Estadual 
Professor Francisco Silveira Coelho

Johnny Rodrigues, o homenageado
Rubens Leite do Canto Braga e familiares

Panathletas Johnny Rodrigues e o homenageado 
Rubens Leite do Canto Braga

Cerimônia no auditório do Sesc Piracicaba/SP 

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

Rei das Ervas
ATACADO E VAREJO

Tel: 3211-5097
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Internacional conquistou o
Fair Play da Copa Votorantim 

A equipe do Internacional de Porto 
Alegre (RS) conquistou o Troféu Fair Play, 
oferecido pelo Panathlon Club Votoran-
tim, como equipe mais disciplinada da 24ª 
edição da tradicional Copa Votorantim de 
Futebol Sub-15 (ex-Copa Brasil de Fute-
bol Infantil), realizada de 17 a 27 de janei-
ro, reunindo 16 equipes de todo o Brasil, 
em busca do título de uma das principais 
competições da categoria em território na-
cional. 

Esta foi a primeira vez que a Copinha 
contou com participantes das cinco regiões 
do País, com o Atlético-AM representando 
a região Norte do País. Os grandes de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que 
costumavam marcar presença em todas as 
edições, desta vez ficaram de fora alegan-
do problemas de agenda.

Outra novidade da Copa Votorantim 

foi a realização dos jogos no Sesi, visto que 
tradicionalmente a competição era disputa-
da no Estádio Municipal “Domênico Paolo 
Metidieri”, mas a mudança visou à conten-
ção de despesas. Desta forma, as equipes 
alojadas na cidade puderam ainda utilizar 
a estrutura do Sesi, como os aparelhos da 
academia e a piscina. 

Participaram da competição as equi-
pes de Votorantim (SP), Criciúma (SC), 
Ponte Preta (SP), Goiás (GO), Ituano (SP), 
Atlético Amazonense (AM), Coritiba (PR), 
Avaí (SC), Votoraty (SP), Vila Nova (GO), 
Grêmio (RS), Figueirense (SC), Red Bull 
(SP), Sport Recife (PE), Internacional (RS)e 
o Paraná Clube (PR). 

A Copinha de Votorantim teve a se-
guinte classificação final: 1o Avaí/ SC, 2º 
Internacional/RS, 3º Grêmio/RS e 4º Crici-
úma/SC.

Diversos atletas que se destacaram 
posteriormente estiveram presentes nesta 
competição em suas diversas edições, tais 
como Denílson, Robinho, Alexandre Pato, 
Gabigol, Jô, Neymar, Alex, Renato Augus-
to e, mais recentemente, o ex-flamenguista 
Vinícius Júnior, hoje no Real Madrid.

Na abertura do evento, além das de-
legações, participaram do desfile os pa-
nathletas do Panatlhon Club Votorantim. 
Já o juramento do atleta foi realizado pelo 
jogador João Victor Batista, do Votoraty. A 
pira da Copa Votorantim foi acesa pela jo-
gadora do Santos Ana Luíza e os homena-
geados pelo torneio foram Edson Veronese 
(Nelo), vice presidente do Panathlon Club 
Votorantim e o já falecido Cláudio Urias da 
Silva (Sapinho). 

Panathletas na abertura da Copa Raul Bueno, panathleta e Secretário de Esportes 
de Votorantim e a esposa Gláucia Matiaze

Panathletas com os ex-atletas profissionais
Odair Patriarca e Candinho Barros

Panathletas iniciaram o desfile de
abertura da Copa Votorantim de Futebol 

Edson Veronese foi homenageado na abertura da 
Copa Votorantim de Futebol

Haroldo Luvison, Paraná, Júnior (ex-lateral do 
Palmeiras) e Rômulo Metidieri

Panathletas e a equipe do Internacional de Porto Alegre/RS, vencedora do Fair Play
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São José dos Campos se mobiliza e
presta  apoio aos eventos esportivos

Ribeirão Preto participa de evento na
Câmara Municipal e realiza convívio

O Panathlon Club São José dos Cam-
pos (SP) tem se mobilizado por meio de sua 
participação na vida esportiva da cidade, 
bem como na Assembleia e Congresso Na-
cional do Panathlon, ocorrida em Taubaté 
(SP). 

Marcaram presença em Taubaté a 
presidente Kátia Rieira acompanhada dos 
panathletas Carlos Eugênio Bakos, Antonio 
Carlos Silverio de Souza, Marco Olivato, 
João Gambini e Valderez Pereira da Silva. 
Outra participação ocorreu na apresenta-

ção dos relatórios da Secretaria Municipal 
de Esportes e Qualidade de Vida, realiza-
da pelo responsável da pasta, o professor 
Paulo Sávio.  Na oportunidade, Marco Oli-
vatto, panathleta e conselheiro do Cref4-
-SP, entregou à presidente Kátia Rieira a 
coleção do Selo Literário, composto de 21 
livros editados em comemoração aos 20 
anos da regulamentação da profissão de 
professor de Educação Física.

Os panathletas José Moacir Dessen 
e Sebastião Alberto Corrêa de Carvalho 
representaram o Panathlon Club Ribeirão 
Preto, no dia 8 de março, na homenagem 
da Câmara Municipal ao Colégio Anchieta 
pelos 40 anos de existência, propositura 
dos vereadores Rodrigo Simões e profes-
sor Dadinho. O Colégio tem como missão 
oferecer uma educação diferenciada, fun-
damentada na experiência dos educado-
res, com o objetivo de desenvolver o ser 
humano integralmente para o exercício da 
cidadania.

Trata-se de um colaborador de desta-
que nos eventos panathléticos, participan-
do dos Concursos de Pinturas e alcançan-
do conquistas nacionais e internacionais.  

Outro acontecimento de destaque 
ocorreu em 10 de março, com o primeiro 
convívio do ano, reunindo panathletas e fa-
miliares no restaurante Garantem, marcado 
pelo pensamento positivo pela recuperação 
do panathleta Nelson Faria, organizador da 
Copa EPT, afiliada Rede Globo que passa 
por enfermidade e sempre foi atuante na 
vida do Panathlon Club Ribeirão Preto.

Definiram também o calendário para 
2019 e o pagamento da taxa do Panathlon 
Internacional e do Distrito Brasil, além de 
outras programações convidadas por enti-
dades esportivas e políticas.

Marcaram presença o presidente 
José de Araújo (Tio Zezinho) acompanha-
do da primeira dama Antonieta de Araújo, 
past presidente Sebastião Alberto Correa 
de Carvalho, José Moacir Dessen, Ricardo 
Pinatti e a esposa Ermelinda Pinatti, Décio 
Agostinho Gonzalez e a esposa Sônia Gon-
zalez. 

José de Araújo, José Moacir Dessen, Pinatti,
Ermelinda, Décio Agostinho, Sônia e Antonieta

Panathletas e esportistas na apresentação do 
relatório da Secretaria de Esportes

Décio Agostinho, Antonieta de Araújo, Sebastião 
Corrêa de Carvalho e o presidente José de Araújo

Convívio do Panathlon Club São José dos Campos

Sessão solene da Câmara Municipal, 
celebrando os 40 anos do Colégio Anchieta

Marco Olivatto, entregou à presidente Kátia Rieira a 
coleção do Selo Literário do Cref4-SP

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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Recife promove a segunda 
edição do Bosque da Fama 

O cerimonial do Bosque da Fama, em 
sua segunda edição, foi realizado no dia 23 
março, no Jardim Botânico Recife, com a 
presença do secretário do Meio Ambiente, 
José Neves, representando o prefeito da 
cidade do Recife (PE), Geraldo Júlio, lendo 
inclusive mensagem parabenizando o Pa-
nathlon Recife pela iniciativa. Outra mensa-
gem lida na ocasião foi a de Pierre Zapelli, 
presidente do Panathlon Internacional, que 
foi apresentada no original em Italiano e 
traduzida em seguida para o Português. 

Marcaram presença no evento  a pre-

sidente do Conselho Regional de Educação 
Física (Cref) do Pernambuco, a panathleta 
Suely Moraes; e o presidente do Panathlon 
Club Recife, José Pinto Lapa; os panath-
letas José Fernando Pontes Soares Filho, 
Edvaldo Vitório da Silva, Carolina Vanderley 
Maciel, Manuel Camelo Ferreira da Silva, 
Warlindo Carneiro da Silva Filho, Marcos 
Asfora, Gilmar Ferreira Santos, Marcos Ma-
galhães, Énio Rodrigues Leite Guimarães e 
Cláudia Santana; além dos homenageados, 
familiares e amigos; o cerimonial da Prefei-
tura do Recife e segmentos das manifesta-

ções esportivas de Pernambuco.
Num segundo momento ocorreu o 

protocolo dos homenageados selecio-
nados pelos critérios do Panathlon Club 
Recife, entre eles técnicos esportivos per-
nambucanos com vida esportiva iniciada 
naquele Estado e com participação na se-
leção brasileira em competições como o 
Sul-americano, Pan-americano, Mundial e 
Olimpíadas. Fechando a cerimônia, houve 
a entrega da Comenda de Mérito Panath-
lético, seguida do plantio das mudas de ár-
vores nativas brasileiras.

Homenageado Abraão Nascimento, técnico de atletismo
paralímpico de Pernambuco

Warlindo Carneiro, presidente da Confederação Brasileira de Atletismo,
e José Pinto Lapa, presidente do Panathlon Club Recife

Panathletas e homenageados no Bosque da Fama de Recife/PE

Fernando Soares, vice presidente e fundador do Panathlon Recife, 
fez pronunciamento ressaltando os homenageados

Modelos das placas 

Mestre de Cerimônia fez a leitura da mensagem do
presidente do Panathlon Internacional Pierre Zappelli
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Itapeva apoiou curso de arbitragem 
e os Jogos da Educação Física

No período de 19 a 21 de janeiro 
de janeiro último a cidade de Itapeva 
(SP) promoveu o Curso de Atualização 
de Regras do Futsal, evento promovido 
pela Liga Desportiva, em parceria com 
o curso de Educação Física da FAIT e o 
Panathlon Club Itapeva. 

Estiveram ministrando o curso a 
professora Ivone, anotadora da Federa-
ção Paulista de Futsal, e Bruno Corrêa, 
árbitro da Confederação Brasileira de 
Futsal. 

Os participantes tiveram aulas te-
óricas e práticas sobre as regras e suas 
interpretações, súmulas e relatórios. 
Diversos panathletas itapevenses esti-
veram presentes prestigiando o curso, 
que contou com a presença de 60 par-
ticipantes de Itapeva e região. 

Com o sucesso desta primeira 
edição, ficou definido que no mês julho 
acontecerá o curso de atualização de 
regras sobre o futebol. 

Outro evento que contou com o 
apoio do Panatlhlon Itapeva, Secretaria 
de Esportes de Itapeva e Federação 
Internacional de Educação Física - Re-
gional de São Paulo (FIEP-SP), foram 
os Jogos da Educação Física (JEFs), rea-

lizados no período de 15 a 18 de abril, por 
meio dos alunos dos cursos de Licenciatura 

e Bacharelado em Educação Física da 
FAIT.  O evento teve a participação de 
300 universitários de Educação Física, 
nas modalidades de Basquete 3, Futsal 
e Handebol, no masculino e feminino, e 
no Voleibol Misto.

O evento foi organizado pelos 
alunos do último ano de bacharelado, 
como requisito obrigatório das discipli-
nas de Estágio e Organização de Even-
tos e contou com a coordenação geral 
do professor Mariól Siqueira Santos, 
coordenador dos cursos de Licencia-
tura e Bacharelado em Educação Físi-
ca da FAIT, além da colaboração dos 
professores Marcelo Diarcadia Mariano 
Cézar, Bruno de Souza Vespasiano, 
Regina Almeida, Ricardo Luiz Damatto, 
Rogério Galvão, Tiago Vieira, Fabrício 
Fávaro e Antônio Carlos Ferreira dos 
Santos.

Os objetivos do evento, conforme 
relato do professor Mariól, vice-presi-
dente do Panatlhon Club de Itapeva 
e delegado adjunto da Fiep-Sp, foi de 
integrar calouros e veteranos do Cur-
so de Educação Física e difundir o Fair 
Play, uma das principais bandeiras do 

Panathlon Internacional.

Alunos do bacharelado responsável pela
organização dos Jogos da Educação Física (JEFs)

Turma do 5º período de 2019,
campeã dos Jogos da Educação Física

Professores da Faculdade de Educação Física

Organizadores do Curso de Atualização
de Regras do Futsal

Prof. Ricardo Damatto, prof. Mariol Siqueira,
Fabrício Galvão (discente), prof. Bruno Vespasiano 

Participantes do Curso de Atualização 

PROGRAMA DE QUALIDADE DE
VIDA E ASSESSORIA ESPORTIVA

R. Francisco Xavier de Barros, 343 - Sl. 5
Jd. Maria do Carmo - Sorocaba/SP
(15) 9975-52723 / 9817-50600
contato@simeilamarca.com.br R. Brigadeiro Tobias, 263 - Tel.: 15 3231-1090

ADMINISTRAÇÃO
AGRONOMIA
ARQUITETURA E URBANISMO
BIOMEDICINA
DIREITO
EDUCAÇÃO FÍSICA -Licenciatura
EDUCAÇÃO FÍSICA -Bacharelado
ENFERMAGEM
ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA ELÉTRICA

ENGENHARIA FLORESTAL
FARMÁCIA
FISIOTERAPIA
MEDICINA VETERINÁRIA
NUTRIÇÃO
ODONTOLOGIA
PEDAGOGIA
PSICOLOGIA
SEGUNDA LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 
TÉCNICO EM FARMÁCIA 
TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS

AGENDE SUA 

PROVA

AGORA SÃO

22 CURSOS

2019

Programa de Financiamento 
Estudantil do Ensino Superior 

ADMINISTRAÇÃO
AGRONOMIA
ARQUITETURA E URBANISMO
BIOMEDICINA
DIREITO
EDUCAÇÃO FÍSICA -Licenciatura
EDUCAÇÃO FÍSICA -Bacharelado
ENFERMAGEM
ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA ELÉTRICA

ENGENHARIA FLORESTAL
FARMÁCIA
FISIOTERAPIA
MEDICINA VETERINÁRIA
NUTRIÇÃO
ODONTOLOGIA
PEDAGOGIA
PSICOLOGIA
SEGUNDA LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 
TÉCNICO EM FARMÁCIA 
TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS

AGENDE SUA 

PROVA

AGORA SÃO

22 CURSOS

2019

Programa de Financiamento 
Estudantil do Ensino Superior 



19

DISTRITO BRASIL

ADMINISTRAÇÃO
AGRONOMIA
ARQUITETURA E URBANISMO
BIOMEDICINA
DIREITO
EDUCAÇÃO FÍSICA -Licenciatura
EDUCAÇÃO FÍSICA -Bacharelado
ENFERMAGEM
ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA ELÉTRICA

ENGENHARIA FLORESTAL
FARMÁCIA
FISIOTERAPIA
MEDICINA VETERINÁRIA
NUTRIÇÃO
ODONTOLOGIA
PEDAGOGIA
PSICOLOGIA
SEGUNDA LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 
TÉCNICO EM FARMÁCIA 
TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS

AGENDE SUA 

PROVA

AGORA SÃO

22 CURSOS

2019

Programa de Financiamento 
Estudantil do Ensino Superior 

ADMINISTRAÇÃO
AGRONOMIA
ARQUITETURA E URBANISMO
BIOMEDICINA
DIREITO
EDUCAÇÃO FÍSICA -Licenciatura
EDUCAÇÃO FÍSICA -Bacharelado
ENFERMAGEM
ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA ELÉTRICA

ENGENHARIA FLORESTAL
FARMÁCIA
FISIOTERAPIA
MEDICINA VETERINÁRIA
NUTRIÇÃO
ODONTOLOGIA
PEDAGOGIA
PSICOLOGIA
SEGUNDA LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 
TÉCNICO EM FARMÁCIA 
TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS

AGENDE SUA 

PROVA

AGORA SÃO

22 CURSOS

2019

Programa de Financiamento 
Estudantil do Ensino Superior 



20

DISTRITO BRASIL

Araçoiaba da Serra apresentou calendário e 
promoveu encontro com gestores do esporte

A Panathlon Club Araçoiaba da Ser-
ra realizou seu primeiro convivio do ano 
no mês de janeiro no Salão de Eventos do 
Centro de Treinamento Primavera e definiu 
seu calendário para o ano de 2019. Além 
dos convivios mensais ficou definido, em 
março os Jogos do Idoso e participação na 
Assembleia Nacional do Panathlon em Tau-
baté, Maio Encontro de Mestres de Capoei-
ra, julho Balonismo, agosto – Campeonato 
Varzeano de Futebol, setembro – Festival de 
Xadrez, outubro – Corrida São Silvestrinha, 
novembro – Festival de Basquete e final do 
Varzeano de Futebol. 

Outro evento realizado pela secreta-
ria de Esportes de Araçoiaba da Serra, que 
tem à frente da pasta a professora Antônia 

Letícia – vice-presidente do Panathlon Club 
local - tem trabalhado incessantemente para 
ampliar e valorizar o esporte de formação, 
educacional e de competição, e para isso 
realizou com apoio do Panathlon o Encontro 
de Gestores com participação de todos os 
dirigentes, demonstrando a oportunidade 
de captar recursos por meio da Lei de In-
centivo, tanto estadual como federal. 

Desta forma, no dia 13 de abril foi pro-
movido um encontro com as ex-atletas de 
basquetebol Vânia, Vanira e Elen e gestores 
do esporte de diversas as modalidades de 
Araçoiaba e região.   

Vanira Henrnades de Souza fundou e 
coordenou o Centro de Formação de Atle-
tas de Basquetebol com sua irmã e também 

ex-jogadora Vânia, sendo referência em de-
senvolvimento de projetos sociais e especia-
lista em elaboração e gestão financeira de 
projetos esportivos da Lei de Incentivos Fis-
cais, âmbito Federal e Estadual. Ela também 
é presidente da empresa Hernandes Ações 
Esportivas, que recebeu o prêmio Top Of 
Quality Brasil 2015 e 2017, pela excelência e 
qualidade nos serviços e produtos atuantes 
no estado de São Paulo. Ex-atleta profis-
sional de basquetebol sorocabana, brilhou 
pela equipe Minercal de Sorocaba durante 
10 anos atuando junto com a rainha Hortên-
sia e representou a Seleção Brasileira por 14 
anos, participando de diversas competições 
nacionais e internacionais

Convívio do mês de janeiro no
Centro de Treinamento Primavera

Bramante, Letícia, Edui e Callotta durante a viagem 
para Assembléia Nacional emTaubaté/SP

Panathleta Vanira foi a palestrante no
Encontro de Gestores 
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Jaú definiu calendário para 2019
e comemorou 1º ano de fundação  

O Panathlon Club Jaú (SP) deu início 
ao ano de 2019 com o tradicional convívio 
no mês de janeiro, oportunidade em que de-
finiu o calendário de 2019, enquanto que em 
fevereiro comemorou o seu 1o ano de fun-
dação, também em convívio com os pana-
thletas e familiares. Na oportunidade, foram 
empossados mais dois panathletas: João 
Guilherme Guizzardi e Jonatas Luiz Godoy. 
Além da comemoração, ficou definido a se-
guinte programação:  Troféu de Atletismo 
para PCD (1º semestre); II Troféu de Futsal 
(2º semestre); participação no Concurso de 
Redação do PI; avanço na formulação do 

Museu do Esporte de Jaú; criação da Fes-
ta do Esporte na cidade;  promoção de ex-
cursões escolares com os principais temas 
do clube (Fair Play e memória esportiva). Na 
mesma ocasião foi organizada a comissão 
científica do Panathlon Club Jaú visando o 
Congresso Científico e Cultura do Panathlon 
Distrito Brasil que será realizado em Setem-
bro com apoio das Faculdades Integradas  
de Jaú, o Conselho Regional de Educação 
Física do Estado de São Paulo e a Secretaria 
de Educação de Jaú.

Já no dia 24 de março, os panathle-
tas João Guilherme Guizzardi e o professor 

Mussi estiveram entregando o troféu Fair 
Play na Corrida do Sesi, com homenagem a 
Luiz Martinez, exemplo de atleta, de amigo 
e de pessoa consciente. O Panathlon Club 
Jaú teve orgulho de prestar essa homena-
gem a um dos maiores incentivadores da 
corrida de rua do município de Jaú.

No dia 27 de abril os panathletas de 
Jaú estiveram no evento destinado a pes-
soas com algum tipo de deficiência, a 2a 
Corrida da Diversidade,  entregando os tro-
féus fornecidos como cortesia pelo club. 
Momento de emoção e de superação diante 
da alegria de todos. 

Panathleta David Botari realizou palestra na 
Faculdade de Educação Física das Faculdades 

Reunião para firmar parceria com a Secretaria de 
Educação no Congresso Científico & Cultural

Reunião para definição do Congresso Científico & 
Cultural do Panathlon Distrito Brasil em Jaú/SP 

Troféu Fair Play oferecido ao atleta Luiz Martinez, 
pela dedicação e companheirismo

Panathletas na 2ª Caminhada da Diversidade Panathlon Club Jaú/SP ofereceu todos os
troféus da 2ª Caminhada da Diversidade 

Troféu Fair Play oferecido à atleta Letícia, deficiente 
visual que participou da Corrida de Dois Córregos

Festa de aniversário de 1 ano de fundação do 
Panathlon Club Jaú/SP 

Troféu Fair Play oferecido ao atleta Joaquim, que 
com 78 anos participou de 40 São Silvestres 

Direito 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
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Presidente do Distrito Brasil foi homenageado
pela Escola de Educação Física da Policia Militar

Panathleta major Olímpio recebe do Cref a
Cédula de Profissional de Educação Física

A Escola de Educação Física da Polí-
cia Militar do estado de São Paulo comemo-
rou, no dia 19 de março último, os 109 anos 
de sua fundação, homenageando diversas 
personalidades civis e militares, entre elas 
o presidente do Distrito Brasil do Panathlon 
Internacional e do Conselho Regional de 

Educação Física (Cref 4-SP), professor Pe-
dro Roberto Pereira de Souza.

Marcaram presença no evento o vice-
-presidente do Distrito Brasil, Sebastião Al-
berto Corrêa de Carvalho; os panathletas 
Nestor Soares Publio (São Paulo/SP) e Nei-
de Sagges (Sorocaba/SP) e a primeira-dama 

do Distrito e vice-presidente da Liga Femi-
nina do Panathlon Sorocaba, Maysa Miceli 
Santini de Souza, além do professor Wag-
ner Oliveira, conselheiro do Cref4-SP, e dos 
homenageados Ednei Fernandes, delegado 
do Cref4, e Jorge Steinhilber, presidente do 
Confef.

O panathleta Sérgio Olímpio Gomes, o 
major Olímpio, recebeu em 23 de março, na 
Escola de Educação Física da Polícia Mili-
tar, em São Paulo/SP, a  Cédula de Identi-
ficação Profissional de Educação Física, em 
homenagem    realizada também a outros 42 
militares, durante Plenária Ordinária do Con-
selho Regional de Educação Física (Cref), 
com a participação dos seus conselheiros e 
delegados, além de panathletas e autorida-
des militares. 

  Major Olímpio é graduado pela Es-
cola de Educação Física da Polícia Militar 

desde 1987, instituição da qual também foi 
professor, e seu registro no Conselho é o de 
número 146.772-G/SP. É também formado 
em Ciências Jurídicas e Sociais e Jornalis-
mo, além de policial militar da reserva.

  Foi deputado federal por São Paulo 
de 2006 a 2018, ano em que foi eleito se-
nador da República Federativa do Brasil. É 
sócio do Panathlon Club São Paulo, onde 
luta pela ética esportiva. Recebeu sua cé-
dula e um presente do Cref das mãos de 
Pedro Roberto Pereira de Souza, presidente 
em exercício do Conselho, e presidente do 

Panathlon Internacional Distrito Brasil.
Marcaram presença no evento os 

panathletas Renan Turini, Ademir Testa Jú-
nior e Cleiton Guizzardi (Jaú/SP); Georgios 
Stylianos Hatzidakis e Célia Gennari (São 
Paulo/SP); Pedro Roberto Pereira de Sou-
za, Mirian Ribeiro Borba Leme e Erica Ver-
deri (Sorocaba/SP); Marcos Olivatto e João 
Omar Gambini (São José dos Campos/SP); 
Bruno Alessandro Galati (Ribeirão Preto/SP); 
Johnny Rodrigues Godoy (Piracicaba/SP) e 
Nilo Prata (Taquaritinga/SP).

Autoridades da Polícia Militar

Cenário das homenagens,
ginásio “Cel. PM Pedro Dias de Campos”

Panathletas com autoridades da Polícia Militar
e da Educação Física 

Panathletas cel. Sebastião Alberto Corrêa de
Carvalho, Pedro Souza e cel. Nestor Soares Publio 

Homenageados da Escola de
Educação Física da Polícia Militar

Maysa Santini de Souza, capitão Canesso, comen-
dador ten. cel. Wiliam Pratt Corrêa e Neide Sagges

Pedro Souza e Major Olímpio Conselheiros e delegados do CREF4/SPPanathletas presentes no evento
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Panathletas marcaram presença no
1º Congresso Olímpico Brasileiro

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

Av. São Paulo, 1150 - Árvore Grande - Sorocaba/SP

Luciana  Brandão
Microfisioterapia
Leitura Biológica

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

Nú

cleo Liliamoara

Terapias Breves

Momento importante para a troca de 
conhecimento e experiências na comemo-
ração dos 10 anos do Instituto Olímpico 
Brasileiro, num evento com muita tecnolo-
gia inovadora e temas que causaram im-
pacto positivo em toda a cadeia esportiva 
do país, o 1º Congresso Olímpico Brasileiro 
foi destaque no dia 13 de abril último, no 
WTC Events Center, em São Paulo (SP), 
sendo prestigiado por diversos panathletas, 
que marcaram presença.

Palestras como Gestão Esportiva de 
Alto Impacto - Estratégias para Resultados 
Efetivos e as grandes experiências realiza-
das pelo técnico Bernardinho, multicam-
peão no vôlei; Bob Bowman, ex-treinador 
do astro Michael Phelps; Chelsea Warr, 
diretora de performance da Agência de Es-
portes do Reino Unidos; Maurits Hendriks, 

diretor de Alta Performance do Time Ho-
landa do Comitê Olímpico Holandês; Chris 
O’Brien, vice-diretor de Performance do 
Instituto de Esportes da Austrália; Michael 
Vesper, Consultor Sênior do Comitê Olím-
pico Internacional e Aaron Coutts, além 
de Jorge Bichara, Renato Rocha, Roberto 
Nahon e Antônio Carlos Gomes foram algu-
mas das atrações que marcaram o evento.

Presença também de diversos atletas 
olímpicos e de autoridades como o presi-
dente do COB, Paulo Wanderley Teixeira; o 
ministro-chefe do Gabinete de Segurança 
Institucional, Augusto Heleno; Diretor Geral 
do COB, Rogério Sampaio; Diretor da Con-
federação Brasileira de Clubes, Lars Gra-
el; presidente do Panathlon Internacional 
Distrito Brasil e do Conselho Regional de 
Educação Física do estado de São Paulo, 

Pedro Roberto Pereira de Souza; Diretor 
do Comitê da Cadeia Produtiva do Esporte 
da Fiesp, Victor Hajjar; Humberto Panzetti, 
representante da Associação Brasileira dos 
Secretários Municipais de Esportes e te-
soureiro do Cref4-SP, e os presidentes das 
confederações.

Marcaram também presença os pa-
nathletas Renan Turini, Ademir Testa Jú-
nior, David Tiscão Botari e Cleiton César 
Guizzardi (Jaú/SP), Georgios Stylianos 
Hatzdakis e Hélio Rubens (São Paulo/SP), 
Solange Guerra Bueno, Vania Hernandes 
de Souza, Vladimir Godói e Pedro Rober-
to Pereira de Souza (Sorocaba/SP), Bruno 
Galatti (Ribeirão Preto/SP), Mariól Siqueira 
(Itapeva/SP), Nilo Prata (Taquaritinga/SP), 
Johnny Godói (Piracicaba/SP) e Waldecir 
Paula Lima (Praia Grande/SP).

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

FAIR PLAY

Panathleta e conselheiro do Cref4/SP
Johnny Rodrigues de Godoy (Piracicaba/SP)

Plano geral das palestras simultâneas Conselheiros e funcionário no stand do
Conselho Regional de Educação Física (Cref4/SP)

Vladimir Juliano Godoi (Sorocaba/SP) e
Bruno Alessandro Galati (Ribeirão Preto/SP)

Waldecir Paula Lima (Praia Grande/SP) com
Ademir Testa, Cleiton Guizzardi e Renan (Jaú/SP)

Ademir, Flávio Henrique, Mariol, Cleiton Guizzardi, 
David Botari, Renan Turini e João Guilherme 

Panathleta e delegada do Cref 4/SP
Vânia Hernandes de Souza 

Solange Guerra Bueno (Sorocaba/SP) e
Georgios Stylianos Hatzidakis (São Paulo/SP)

Mariol Siqueira (Itapeva/SP), Pedro Souza
(Sorocaba/SP) e Nilo Prata (Taquaritinga/SP)
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Tiago Lobo, Luiggi Nese, Aildo Rodrigues e
Maurício Fernandes

Panathletas participantes do convívio de março 

Panathletas Gilberto Bertevello e
Georgios Stylianos Hatzidakis

Convívio de abril realizado no Clube da Praça 

Humberto Panzetti e
Pedro Roberto Pereira de Souza 

Equipe de Nova Resende/MG recebendo placa de 
Fair Play na 10ª edição da Copa Derla de Handebol

Mococa empossou novos panathletas e
premiou Fair Play em duas competições  

Brazilian Sports Branding destacou
futuras feiras do esporte da Alemanha e da China

O Panathlon Club Mococa realiza 
normalmente os seus convívios às segun-
das sextas-feiras de cada mês, e na primei-
ra reunião do ano, em janeiro,  foi firmada 
a Diretoria Executiva e seus demais mem-
bros, para ser enviada ao Panathlon Inter-
nacional, entre outros assuntos debatidos. 

Em fevereiro, no dia 8, o destaque foi 
a definição do calendário anual, enquanto 
que no convívio festivo do mês de mar-
ço, realizado no dia 7, o presidente Carlos 
Henrique Lopes Faustino/Rincon realizou 
saudação especial ao mais novo membro 
efetivo do Panathlon, dr. Rener da Silva 
Amâncio, igualmente saudado pelos dire-
tores Sebastião Fernando Barreto e Cloves 

Fonseca. O novo empossado agradeceu o 
convite, se dizendo honrado em fazer parte 
do Panathlon. 

No dia 12 de abril o convívio ocorreu 
no Clube da Praça, local este que passa a 
ser palco de todas as reuniões mensais. O 
presidente Rincon deu boas vindas e deu 
posse ao novo sócio, o professor Ricardo 
Barison, o Biro, e em seguida fez ampla 
explanação dos assuntos de maior relevân-
cia na realização do 15º Congresso Distrito 
Brasil e da 26 ª Assembleia Nacional, de 14 
a 16   em Taubaté (SP), onde o Panathlon 
Mococa esteve representado pelos pana-
thletas presidente Carlos Henrique Lopes 
Faustino, diretor de relações públicas e 

protocolo Sebastião Fernando Barreto e o 
diretor de convívios Cloves Reis da Fonse-
ca. 

Ainda em abril, no dia 26, aconteceu 
a abertura da 2ª Copa das Escolinhas de 
Futsal Derla Mococa, edição 2019, com to-
tal apoio do Panathlon, premiando a equipe 
mais disciplinada com o Troféu Fair Play 
e também o pagamento da arbitragem. O 
Panathlon Mococa participou também da 
abertura da 10ª edição da Copa Derla de 
Handebol, por meio dos diretores Cloves 
Fonseca e Sebastião Fernando Barreto, 
premiando com uma placa de Fair Play a 
equipe de Nova Rezende, a mais discipli-
nada da última edição ocorrida em 2018.  

Evento realizado no dia 21 de março 
último, em São Paulo (SP), na sede da Con-
federação Nacional de Serviços, o Brazilian 
Sports Branding contou com organização 
da Associação Brasileira da Indústria do 
Esporte (Abriesp), destacando projetos das 
futuras feiras em Munique (Alemanha) e em 
Shanghai (China), com o objetivo de pro-
porcionar a empresas e entidades públicas 
brasileiras o desenvolvimento de pautas 
para oportunidades de negócios na área do 
esporte, envolvendo 100 milhões de crian-
ças-atletas, que serão preparadas ao longo 
dos próximos 20 anos, juntamente com a 
criação de 20 mil centros de excelência, por 
meio de gestões do embaixador da China 
no Brasil, da Apex e do Ministério dos Es-
portes Chinês.

Marcaram presença no evento Pedro 
Roberto Pereira de Souza, presidente do 
Conselho Regional de Educação Física do 
Estado de São Paulo - Cref4/SP e do Pana-
thlon Brasil; Humberto Panzetti, tesoureiro 
do Cref4 SP e membro do Conselho Nacio-
nal de Esportes; Aildo Rodrigues, secretário 
estadual de Esportes, professor Tiago Lobo, 
representando Carlos Bezerra Júnior, se-
cretário municipal de Esportes; panathleta 
Gilberto Bertevello, presidente do Sindica-
to das Academias do estado de São Paulo; 
além dos anfitriões Luiggi Nese, presidente 
da Confederação Nacional de Serviços; e 
Maurício Fernandez, da Abriesp, e repre-
sentantes da Federação Paulista de Fute-
bol; do Sport Club Corinthians Paulista; da 
Portuguesa de Desportos; Federação das 

Indústrias do estado de São Paulo (Fiesp); 
Confederação Brasileira de Clubes (CBC) e 
Giorgios Stylianos Hatzidakis, representan-
do o Panathlon Club São Paulo, entre outras 
autoridades.

Na oportunidade, Pedro Roberto Pe-
reira de Souza, presidente do Panathlon 
Internacional Distrito Brasil e presidente em 
exercício do Conselho Regional de Edu-
cação Física do Estado de São Paulo, dis-
correu sobre a visita da comissão chinesa 
quando esteve no Brasil, incluindo visita à  
sede do Cref4, quando se mostraram inte-
ressados acerca da atuação dos profissio-
nais de Educação Física na área do esporte 
e do fitness, principalmente na iniciação es-
portiva e na educação física escolar.
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Taubaté promoveu eventos esportivos e
sediou Congresso e Assembleia Nacional

O Panathlon Club Taubaté (SP) pro-
moveu os seus convívios nos meses de 
fevereiro, março e abril últimos, todos con-
corridos e com boa presença de panathleta 
e convidados. No convívio de abril, coube 
ao panathleta José Pereira da Silva presidir 
a reunião, devido à ausência do presidente 
Wiliam Saad Abdulnur, que se recuperava 
de uma enfermidade. Nesse mesmo conví-
vio, a palestra do mês coube ao panathleta 
Cláudio de Morais, que discorreu sobre suas 
atividades esportivas ao longo dos anos.

Além dos tradicionais convívios, o 
Panathlon Club Taubaté realizou em 24 de 
fevereiro a quinta edição da Corrida Giro de 
Quiririm, com participação de mais de 500 
atletas e premiação por faixa de idade. Essa 

corrida se destaca entre as demais por ser 
totalmente realizada num ambiente rural do 
distrito de Quiririm, em pleno contato com a 
natureza. 

No mês de março, logo no seu início, 
o Panathlon taubateano também participou 
como parceiro da tradicional corrida “Gene-
ral Salgado”, realizada anualmente pelo 5º 
BPM-I local.

Outro evento de destaque realizado 
pelo Panathlon Taubaté foi o 15º Congresso 
do Distrito Brasil do Panathlon Internatio-
nal e a 26º Assembleia Nacional do Distri-
to Brasil, ocorridos no período de 14 a 16 
de março, com a participação efetiva das 
cidades de Taubaté (SP), Sorocaba (SP), 
São José dos Campos (SP), Araçoiaba da 

Serra (SP), Itapeva (SP), Jaú (SP), Piracicaba 
(SP), Santo André (SP), Praia Grande (SP), 
Mococa (SP), Ribeirão Preto (SP), São Paulo 
(SP), Recife (PE), Juiz de Fora (MG), Salto de 
Pirapora (SP) e Votuporanga (SP). Quando 
da realização da Assembleia Nacional, que 
ocorreu no Salão do Plaza Hotel, o Pana-
thlon Club Juiz de Fora (MG), em gesto de 
amizade, ofertou ao clube taubateano uma 
placa de prata, parabenizando-o pela reali-
zação do evento panathlético. 

A novidade do Congresso e Assem-
bleia, realizados no Plaza Suíte Hotel e Fa-
culdade Anhanguera, foi a cerimônia dos 
Correios, o qual lançou oficialmente o selo 
comemorativo dos 45 anos do Panathlon 
Club no Brasil.

Abertura do Congresso Nacional do Panathlon na
Faculdade Anhanguera em Taubaté/SP

José Pereira da Silva, a homenageada Lilian, Loris e Lamarque,
no convívio de abril 

Convívio de fevereiro

Panathletas de Taubaté/SP e familiares no jantar do
Congresso no Plaza Suíte Hotel

Laura sendo empossada no convívio de abril pelo padrinho Gobbo

Presidente Wiliam Saad Abdulnur no convívio de fevereiro 
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Panathlon está inserido na comunidade 
relacionada ao esporte de Juiz de Fora

O Panathlon Club Juiz de Fora (MG) 
vive um 2019 de intensas atividades, inter-
nas e externas, consolidando a estratégia de 
estar cada vez mais inserido na comunidade 
esportiva local.

Nos quatro primeiros meses do ano 
não faltam novidades. O Torneio de Futebol 
Sênior Panathlon contou com a sua segun-
da edição, reunindo um número maior de 
participantes. A tradição do futebol amador 
local encontrou no Panathlon um porto se-
guro para um evento organizado cuidado-
samente e que encanta os participantes na 
faixa etária acima de 52 anos.

A Copa de Natação, este ano em con-

junto com a AABB JF e a centenária escola 
Academia de Comércio, também “cresceu”. 
Agora são cinco etapas. A primeira, ocorrida 
na Academia, em abril, foi emocionante, reu-
nindo dos pequenos de oito anos aos vete-
ranos com seus mais de 80, contando com 
a participação de mais de cem nadadores.

Nas reuniões mensais, a participação 
de convidados tem sido outro destaque. A 
atleta do taekwondo, Danielly Vitória, foi à 
reunião mensal de fevereiro e demonstrou 
entusiasmo ao definir as metas da tempo-
rada, que incluem um Pan-Americano nos 
Estados Unidos, em junho. Dany destacou 
a projeção com a premiação recebida, em 

dois anos consecutivos, no Mérito Espor-
tivo, que muito significou em sua trajetória 
vitoriosa.

No mesmo encontro, Ronaldo Pimen-
ta da Cruz abordou seus planos como di-
retor executivo da Academia de Comércio 
(Colégio Cristo Redentor), destacando sua 
trajetória no esporte e ressaltando a impor-
tância da prática esportiva no dia-a-dia da 
instituição de ensino.

Em março, o panathleta e past pre-
sidente Sérgio Schmidt de Andrade repre-
sentou o clube juiz-forano no 15º Congresso 
Nacional e na 26a Assembleia Distrital do 
Panathlon, ocorridos em Taubaté (SP).

Primeira etapa da 2a Copa JF de Natação no mês de abril  

Antônio Carlos Reiff, Danielly Vitória, atleta da seleção brasileira juvenil de 
Taekwondo, e Basileu Tavares, presidente do Panathlon Club Juiz de Fora

Reunião mensal de fevereiro com os panathletas e convidados 

Arbitragem da primeira rodada do 2° Torneio de Futebol Sênior Panathlon 

Sérgio Schmidt (primeiro plano na foto) representou o clube juiz-forano no
Congresso Nacional em Taubaté/SP 
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Panathletas participaram do 
Congresso Internacional da FIEP 

A cidade de Foz do Iguaçu (PR) re-
cebeu no período de 12 a 16 de janeiro o 
34° Congresso Internacional de Educação 
Física, maior e mais importante evento da 
Federação Internacional de Educação Físi-
ca – FIEP, que em 2019 completou 70 anos 
no Brasil.

O congresso, que reuniu profissionais 

de Educação Física de todo o Brasil e do 
exterior, contou com mais de 30 cursos de 
qualificação e aprimoramento profissional, 
em diversas áreas de atuação. 

O panathleta Georgios Stylianos Hat-
zidakis foi o palestrante do XI Fórum de Edu-
cação Física Escolar e apresentou as Cartas 
do Panathlon como referência do trabalho. 

Marcaram presença os panathletas 
Pedro Souza e Solange Guerra Bueno (So-
rocaba/SP); Suely Moraes, Jonas Coriolano, 
e Gilmar Santos (Recife/PE), Mariól Siqueira 
(Itapeva/SP); Nestor Soares Publio e Ge-
orgios Stylianos (São Paulo/SP) e Rodolfo 
Buenaventura (Buenos Aires/Argentina). 

Prof. Rodolfo Buenaventura ladeado por
Pedro Souza e José Medalha

Wiliam Tebar, Rafael Moro, Pedro Souza,
André Nessi, Aide Angélica e Mariol Siqueira 

Panathletas de Recife/PE, São Paulo/SP,
Sorocaba/SP e Buenos Aires/Argentina 

Homenagem de 70 anos da FIEP
aos representantes de São Paulo/SP 

Georgios palestrou no Fórum de Educação Física 
Escolar  e apresentou as cartas do Panathlon

Palco da abertura do
Congresso Internacional da FIEP

Representantes de São Paulo/SP
do Conselho Federal e Regional

Mariol Siqueira, vice-presidente do
Panathlon Itapeva/SP, com alunos da FAIT 

Grande público presente na abertura 
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TRUJILLO/PERU - Dentro do 
plano de expansão, o Peru promoveu a fun-
dação do Panathlon Club Trujillo, que tem na 
presidência Rômulo Berendson. O presiden-
te do Distrito do Peru, Luiz Moreno, esteve 
presente incentivando essa nova conquista, 
porque o Panathlon é uma reserva moral 
que se estende também para o vizinho bra-
sileiro da América do Sul, por meio dos seus 
clubes sediados nas cidades de Chiclayo, 
Arequipa e há 45 anos na capital Lima.

JUNDIAÍ - Em dia 31 de janeiro a 
cidade de Jundiaí (SP) sediou reunião que 
contou com a participação dos panathletas 
Pedro Souza, presidente do Distrito Brasil, 
e seu tesoureiro Ademir de Barros, o Pa-
raná, além do diretor do Panathlon Club 
Sorocaba/SP, Carlos Alberto Domingues, 
e o professor Callotta, com o secretário de 
Esportes local, Luiz Trientini. Na oportuni-
dade, foi discutida a reestruturação de um 
novo Panathlon na cidade, uma vez que a 
diretoria internacional determinou o fecha-
mento do clube então existente.

LAUSANNE /SUIÇA - O Pa-
nathlon International, com sua Fundação 
Cultural Domenico Chiesa, inaugurou no 
Museu Olímpico de Lausanne em 20 a 31 
de março  com  exposição antológica de 
mais de 30 obras selecionadas das 16 edi-
ções do Concurso Internacional de Gráfica. 
O evento foi marcado com a presença de 
altas   autoridades esportivas do COI e das 
Federações Internacionais.

CREMONA ITÁLIA – Cidade 
pioneira na nova modalidade, o Baskin, 
inspirada no basquete contudo com carac-
terísticas próprias e inovadoras. Um regu-
lamento, composto por 10 regras, rege o 
jogo atribuindo-lhe características rics em 
dinamismo e imprevisibilidade. Este novo 
esporte fi pensado para que jovens sem e 
com deficiência pudessem jogar no mesmo 
time (composto por meninas e meninos!). 
De fato, o baskin permite a participação ati-
va de jogadores com qualquer tipo de defi-
ciência (física e/ou mental) que sejam capa-
zes de jogar a bola na cesta. Coloca-se em 
discussão, desse modo, a rígida estrutura 
dos esportes oficiais e essa proposta, im-
plementada na escola, se torna um labora-
tório da sociedade. 

BRASIL – URUGUAI -  O Pro-
fissional de Educação Física Cristiano Pa-
rente, palestrante do Conselho Regional de 
Educação Física do estado de São Paulo e 
parceiro do Panathlon Internacional Distrito 
Brasil, tem feito algum trabalho junto com o 
presidente Pedro Roberto Pereira de Souza 
e no mês de janeiro passeando por Punta 
Del Este divulgou em sua página das redes 
sociais uma foto com o marco do Pana-
thlon na entrada da cidade uruguaia. 

URUGUAI - O Distrito Panathlon 
Uruguai agradece a todos os clubes da 
América e da Europa que apoiaram a possi-
bilidade de que o Conselho de Garantia Es-
tatutária de Panathlon Internacional pudes-
se ter um membro americano. Infelizmente 
não se tornou possível, mas continuaremos 
a trabalhar para que no futuro possamos 
ter um novo continente ativamente partici-
pando.

BUENOS AIRES – ARGEN-
TINA – O Panathlon Club Buenos Aires,  
vai sediar o “XIII Congresso Pan-Americano 
do Panathlon Internacional” no período de 
3 a 5 de outubro no Scala Hotel Buenos Ai-
res. O tema será; “O Esporte no Novo Mi-
lenio” sub temas: 1 – Esportes Tradicionais 
(federados e não federados), Novas Mani-
festações Esportivas (esportes urbanos e 
esportes eletrônicos). 2 – Esporte Inclusivo 
– Igualdade no Esporte (pessoas com defi-
ciência, gênero, etc). 3 – Maltrato, Assédio, 
Bulling e outros atos ilegais no esporte. A 
programação será a seguinte: no dia 3 às 
17:00h será abertura oficial. No dia 4 se-
rão apresentados os temas previamente 
escolhidos pelos clubes do Brasil, Bolivia, 
Chile, Equador, México, Argentina, Peru e 
Uruguay. No dia 5 serão apresentadas as 
conclusões, city tour e jantar de gala.

CURTAS  •  CURTAS  •  CURTAS  •  CURTAS
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EDITORIAL

Novos Rumos
Diante do quadro que vimos hoje 

em todas as entidades similares ao 
Panathlon, como é o caso dos Rota-
rys, Lions, Maçonaria e Associações, 
que tem tido baixa frequência e pouca 
adesão, tendo seus quadros diminuí-
dos a cada ano, conforme mostra as 
nossas estatísticas. Pois a nova gera-
ção são totalmente centrada na tec-
nologia e no imediatismo e com pouco 
tempo para as relações humanas e fi-
lantrópicas. 

A evolução tecnológica é latente, 
temos que ter novas metodologias 
para trabalhar em nossos clubes, bus-
car novos caminhos, rejuvenescer e 
motivá-los. O Distrito Brasil tem bus-
cado este parâmetro, novos clubes 
com foco não somente no esporte, 
mas pouco mais acadêmico e influen-
ciador de novos profissionais através 
do caminho da aprendizagem, que 
são as Instituições de Ensino Supe-
rior. Isso tem tido resultados funda-
mentais, como é o caso dos clubes de 
Jaú e Itapeva que foram criados den-
tro das Faculdades de Educação Físi-
ca, exemplo do clube de Antuérpia, na 
Bélgica, que inspirou o Brasil  nessa 
nova demanda. 

Taquaritinga, que também tem um 
viés acadêmico e implantou o Pana-
thlon Mirim (Kids), destinado para 
crianças até 7 a 12 anos. Outro clube 
com viés acadêmico é o caçula, o Pa-
nathlon Club Praia Grande. 

Vimos também com grande dificul-
dade reacender e resgatar clubes que 
estavam sem atividades, utilizando a 
chancela do Panathlon, mas tiveram 
seus registros cancelados pelo Pana-
thlon Internacional. Isso depois de vá-
rias tentativas para reativá-los. 

Dentro desse pensamento desde 
o início desta gestão do Distrito Brasil 
foram fechados nove clubes e foram 
abertos sete. Esses novos clubes vem 
com uma motivação incrível, novos 
desafios, entusiasmo, assim fazemos 
uma ampla divulgação e valorização 
da importância do clube na sua co-
munidade, através da ética esportiva, 
das parcerias e do resgate da memó-
ria esportiva através das ações como 
a Festa do Esporte, Bosque da Fama 
e o Fair Play.

O Distrito Brasil aguarda autori-
zação para implantação dos “Embai-
xadores do Panathlon”, destinado a 
personalidades olímpicas, dirigentes e 
políticos ligados ao esporte que pos-
sam divulgar e trabalhar dentro o es-
pírito do Panathlon. Títulos nobres da 
nossa entidade. 
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O Panathlon Club de Sorocaba, com 
apoio da Prefeitura Municipal através da 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
(Semes), CJA Advogados, churrascaria 
Tropical Grill e da Associação dos Distri-
buidores e Atacadistas do Estado de São 
Paulo (Adasp), realizou no dia 12 de mar-
ço, no Teatro Municipal Teotônio Vilella, a 
37ª edição da tradicional Festa do Esporte, 
oportunidade em que 75 atletas receberam 
o “Prêmio CJA Sports/Destaques do Es-
porte de 2018” e três foram homenagea-
dos com o “Mérito Esportivo”. 

Entre os 75 atletas homenageados, 
sete são da categoria Esporte com De-
ficiência e dez da Terceira Idade, prêmio 
este destinado aos sorocabanos ou atle-

tas que representaram Sorocaba e tiveram 
conquistas em nível regional, estadual, na-
cional ou internacional. Já o Prêmio Mérito 
Esportivo é destinado a personalidades do 
esporte do passado ou que tiveram con-
quista mundial e que muito fizeram e fazem 
pelo esporte de Sorocaba e do Brasil. 

Até o momento já foram homenagea-
dos 193 personalidades com o Mérito Es-
portivo, desde 1982, ano em que o prêmio 
foi instituído, entre eles: 1982 - major Padi-
lha, Oberdan Catani, Setebelo; 1984 – Be-
nedicto Pagliato; 1986 – Ademir de Barros 
(Paraná), Luciano do Valle, Otto Wey Netto; 
1987 - Mickey, Ari Vidal e Henrique Nicoli-
ni; 1988 - Marinho Perez, Ritinha Coelho, 
Nilson Cesar; 1996 – Toninquinho; 1998 - 

Fiori Giglioti, Paula Gonçalves (basquete); 
1999 - Ana Moser, Hortência, Maurren Ma-
ggi; 2000 - Osmar Santos; 2002 - Milton 
Neves; 2003 - Janeth Arcain, João Rozas 
Barrios; 2004 - Lars Grael, Cida Comitre; 
2006 - Hélio Maffia, Doraci Sola Galera, 
Wanderlei Luxemburgo; 2007 - Muricy Ra-
malho, Gustavo Kuerten (Guga); 2009 - Vâ-
nia e Vanira Hernandes de Souza, Djalma 
Fogaça; 2009 - Tales, Rinaldo Rodrigues, 
Luiz Fernando Dela Rosa; 2010 - José De-
sidério, Edgard Moura, Benedicto Cícero 
Torteli; 2012 - Eliseu Sentelhas, Norminha; 
2013 - Soraya Telles, Odair Patriarca, Ed-
son Arantes do Nascimento (Pelé); 2014 - 
Thaisa Daher, Falcão; 2016 – Dema Falcato 
e Neusa Lamarca, 2018 - Simone Biguetti. 

Tradicional Festa do Esporte homenageou 78 atletas

Homenageados da 37a Festa do Esporte 

Homenageados da arbitragem e panathletas

Paraná, Antonio Derli, Solange Bueno,
que representou Simone Biguetti e Elói Ferreira

Elói Ferreira, técnico Cafú, Nicolas, Reinaldinho, 
Leandro Lino e Simei Lamarca

Equipe ASF / Magnus Futsal,
campeão mundial Sub 13 

Panathletas presentes no evento 

Douglas Brito aproveitou para entrevistar os 
homenageados

Loja 1 - R. da Penha, 693 - Centro - 15 3231-7781
Loja 2 - Praça Cel. Fernando Prestes, 125 - 15 3231-6993
Loja 3 - R. Brigadeiro Tobias, 117 - 15 3231-5662
Loja 4 - R. Manoel José da Fonseca, 84 - 15 3011-2692

R. José Maria Barbosa, 31 - CJ. 14 - Ed. Torre Sul - Campolim
15 3231-7983 | 3231-7026 | ferrari.sor@terra.com.br
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Integrantes do Panathlon e da Associação Criança Feliz Momento da entrega dos ovos de páscoa 

Panathletas Neide Sagges, Angela Mariza e Ritinha Coelho na Associação Criança 

Liga Feminina promove mais  uma edição do Páscoa Feliz  
A Liga Feminina do Panathlon pro-

moveu mais um tradicional Páscoa Feliz, 
evento que desta vez foi levado à Associa-
ção Criança Feliz de Sorocaba, em sua 21ª 
edição, com a presença da presidente Rita 
de Cássia Coelho, das diretoras Neide Sa-
gges e Ângela Mariza, do presidente do Pa-
nathlon Club Sorocaba, Elói Ferreira, e do 
past presidente Ademir de Barros (Paraná).

A Associação Criança Feliz conta 
com profissionais das áreas de Pedagogia, 
Psicopedagogia, Psicologia, Serviço Social 
e Arte-terapia, atendendo crianças, jovens 

e adultos com dislexia, disgrafia, disorto-
grafia, discalculia, TDAH, asperger, analfa-
betismo funcional e outros transtornos e/ou 
síndromes que trazem diretamente prejuí-
zos nas aquisições e desenvolvimento da 
aprendizagem.

A delegação de panathletas foi recep-
cionada pelo vice-presidente da entidade, 
João Cezar Terenciano, e pela coordena-
dora geral, Rosana Cazarin.

O programa começou em 1999, na 
Casa das Mães e das Crianças, com inicia-
tiva das esposas de panathletas, entre elas 

Izabel Crespo Wey, Maysa Miceli Santini 
de Souza e Nilza Landulpho. Diversas en-
tidades já foram contempladas, tais como 
Casa das Crianças de Sorocaba, Lar Esco-
la Monteiro Lobato, Centro de Educação 
Infantil Profa. Yolanda Prestes Neder (Nova 
Esperança), Creche Sônia Aparecida Ma-
chado (bairro dos Morros), Kilombinho So-
rocaba, Associação Amigos dos Autistas 
de Sorocaba (AMAS) e neste ano a Asso-
ciação Criança Feliz. 
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O Torneio de Futsal Jornal Cruzeiro 
do Sul/Cruzeirão 2019, completou nesse 
ano 60 anos,  teve sua final em abril e o Tro-
féu Fair Play, destinado a equipe mais disci-
plinada, que é uma das grandes bandeiras 
implantadas pelo Panathlon Internacional 
foi entregue para as seguintes equipes que 
nesta edição também conquistaram o título 
da competição: categoria Principal – Man-
guaça FS / Zero Grau / Rede Dimpla; Vete-
rano  – Manchester Paulista / CJA Sports 
/ Santa Sorte; Superveterano – Bar do Zé 
/ São Bento / General Contábil / Soromar-

more / Pousada Pimenta / Paladar Lanches 
ZN; Feminino – Mancha Verde / Pedra Azul 
e na categoria Master – Altec  Excelência 
em EPI / Conflab e Calibração / Bar do Zé / 
Wloss Cosméticos.

Outra importante conquista foi da 
equipe Manchester Paulista/CJA Sports, 
campeã da categoria Veterano, ao vencer 
o Bar do Zé/Silvano pelo placar de 4 a 3 no 
jogo decisivo. 

A equipe campeã possui em seu elen-
co os panathletas Fabrício Mena (goleiro) e 
os dirigentes Cláudio Jesus de Almeida, 

José Maria de Jesus e Samuel Amaral, e a 
logomarca do Panathlon Internacional está 
estampada na parte frontal do uniforme.

A organização e realização do Cruzei-
rão são da Secretaria de Esportes de Soro-
caba (Semes), que tem à frente o também 
panathleta Simei Lamarca, que neste ano 
procurou divulgar a competição com mais 
ênfase e fazer com que o ginásio munici-
pal de esportes “Dr. Gualberto Moreira”, 
depois de muitos anos, estivesse lotado, 
numa parceria entre a Semes e a Fundação 
Ubaldino do Amaral.

Torneio de Futsal Cruzeirão 2019  entregou Fair Play
para as equipes mais disciplinadas 

Elói Ferreira e Pedro Souza entrega o Fair Play da categoria Principal
para Tatu, da Rede D-limpa

Elói Ferreira entrega o Troféu Fair Play da categoria feminina para Elaine,
da Mancha Verde Pedra Azul 

Equipe Manchester CJA Sports e autoridades no
momento da entrega do troféu de campeão

Equipe Bar do Zé/São Bento recebe o troféu Fair Play
da categoria Super-veterano do Cruzeirão 2019

Carlos Thamy, da Altec, recebendo o Fair Play categoria Máster
das mãos de Roberto Arjonas

Panathletas Elói Ferreira e Fabrício Mena na entrega
do Troféu Fair Play da categoria Veterano 
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Elói Ferreira - Presidente do Pana-
thlon Club de Sorocaba, que morou muitos 
anos em Pariquera-Açu, foi homenageado 
no dia 06 de abril, na Cidade de Cajati/SP 
no 3º Encontro dos Boleiros do Vale do Ri-
beira que é realizado a vinte anos o Campe-
onato Veteraníssimo de Futebol (atualmen-
te 15 equipes lutam pelo Título) e através 
desta competição surgiu a ideia da criação 
do encontro dos boleiros e  também home-
nagear atletas de destaque das equipes da 
região.

O primeiro Encontro foi realizado na 
Cidade de Jacupiranga/ SP, que inclusive 
criou uma Calçada da Fama; o segundo 
aconteceu em Miracatu/SP, sendo o pró-

ximo definido para a cidade de Juquiá/SP 
em 2020.

Elói representou a cidade de Parique-
ra–Açu/SP, onde atuou por várias equipes 
de futebol: Vila Maria, 11 F. C., Leão do 
Morro,  Pariquera Atlético Club, DERAC, 
Seleção dos Funcionários da Saúde do 
Vale do Ribeira e o  Bandeirantes no Fute-
bol de Salão.

Elói recebeu a homenagem das mãos 
de Ademir de Barros (Paraná), ex atleta do 
São Bento, São Paulo e Seleção Brasileira, 
e past-presidente do Panathlon de Soro-
caba, que esteve prestigiando o evento,  o 
troféu de gratidão pela contribuição ao es-
porte do Vale do Ribeira. 

Elói destacou “que foi uma grande 
honra representar Pariquera–Açu, em um 
momento muito especial, onde pode reen-
contrar vários amigos que conquistou atra-
vés do esporte e relembrar vários momen-
tos de grandes partidas disputadas. 

Além do Elói foram homenageados 
representantes das cidades de: Iguape/SP, 
Cananéia/SP,  Registro/SP, Jacupiranga/
SP, Sete Barras/SP, Miracatu/SP e Iporan-
ga/SP.

A programação do encontro desse 
ano teve início com uma partida de futebol 
entre: 50_tão Cajati X Combinado do Vale 
do Ribeira, realização das homenagens e 
um almoço de confraternização.

O ginásio do Sesi de Sorocaba foi 
palco da “Noite do Boxe”, em 9 de março, 
evento organizado pela Liga Sorocabana 
de Boxe, presidida pelo panathleta Vladimir 
Godói, com apoio da Federação Paulista de 
Boxe, Panathlon Internacional Distrito Brasil, 
por meio do clube de Sorocaba e do Sesi. 
Na oportunidade, o baiano radicado em So-
rocaba Paulo Soares conquistou o cinturão 
latino da Organização Mundial de Boxe, ao 
nocautear o venezuelano Milner Marcado no 

terceiro round. 
Cerca de mil espectadores lotaram o 

ginásio e passaram a incentivar e prestigiar 
o boxe e o atleta da cidade, que na curta 
distância liquidou o combate com uma se-
quência de golpes, entre eles um cruzado 
de esquerda, que decretou o fim da luta por 
nocaute técnico.

Paulinho Soares conquistou o cinturão 
latino da categoria pena (até 57 quilos) da Or-
ganização Mundial e ainda manteve o título 

latino do Conselho Mundial, que também es-
tava em jogo naquela noite.

Outro sorocabano que marcou presen-
ça foi o atleta Bruno César, que depois de um 
combate equilibrado acabou saindo derrota-
do por Rafael Silva, em decisão divida.

O presidente do Distrito Brasil e seu di-
retor, Pedro Roberto Pereira de Souza e Ade-
mir de Barros, além do diretor do Sesi e do 
Panathlon Club Votorantim, Sérgio Antunes,  
estiveram presentes ao  evento. 

Presidente Elói Ferreira foi homenageado em Cajati

Pugilista Paulo Soares conquista título 
Latino americano de boxe em Sorocaba

Lázaro Odair de Souza, Rafael Tobias,
Elói Ferreira e Paraná 

Paulo Soares conquistou o cinturão latino da 
Organização Mundial de Boxe round

Ademir de Barros e esportistas da região

Panathletas Pedro Souza, Vladimir Juliano Godoi e 
Ademir de Barros 

Jonas Alves e Elói Ferreira 

Presença de um bom público
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O Panathlon Club Sorocaba, em con-
junto com o Panathlon Club de Votorantim, 
realizou em 30 de abril o tradicional con-
vívio mensal, na churrascaria Tropical Grill, 
apresentando como pauta a posse da nova 
sócia Iolanda Yonamine Santos (basquete); 
a abordagem do professor Alcides Parlato 
sobre “Reconexão”; o relatório do Distrito 
Brasil apresentado no Comitê de Presiden-
tes, realizado em Castellanza, província de 
Milão, na Itália; a homenagem aos campe-
ões do Cruzeirão 2019 e a apresentação 
da lista dos Destaques do Esporte, Mérito 
Esportivo e Prêmio Fioti do Panathlon Club 
Votorantim, que foram homenageados na 
8a Festa do Esporte, realizada em 14 de 
maio no salão de eventos do Sesi Votoran-

tim. 
A nova associada Iolanda Yonamine 

Santos iniciou suas atividades esportivas 
no Sesi, em 1969, nas modalidades de 
natação e ginástica. Em 1977 jogou na se-
leção sorocabana de basquete, sob a di-
reção do professor Campineiro, Formada 
em Educação Física em 1988, trabalhou na 
ACM de 1987 até 2015, começando como 
estagiária e posteriormente passou a pro-
fessora das atividades esportivas, na fun-
ção de responsável técnica. Seu padrinho 
no clube é o atual presidente do Panathlon 
Club Sorocaba, Elói Ferreira. 

  Na sequência do convívio, ocorre-
ram as homenagens aos campeões do tra-
dicional Torneio de Futsal Cruzeiro do Sul, 

o Cruzeirão 2019, que foram:  categoria 
Principal - Manguaça FS/Zero Grau/Rede 
Dimpla; Veterano - Manchester Paulista/
CJA Sports/Santa Sorte; Superveterano 
- Bar do Zé/São Bento/General Contábil/
Soromarmore/Pousada Pimenta/Paladar 
Lanches ZN; Feminino - Mancha Verde/
Pedra Azul e Master – Altec Excelência em 
EPI/Conflab e Calibração/Bar do Zé/Wloss 
Cosméticos. Todas as equipes estiveram 
representados e receberam os troféus de 
suas respectivas conquistas. 

Finalizando mais um tradicional con-
vívio, todos os presentes se confraterniza-
ram num jantar.

Convívio de abril teve como destaque os 
campeões da última edição do Cruzeirão 

Ruth Antunes Lemos, Dagmar Zoppa e
Douglas Santa’Anna, no convívio de abril

Samuel Amaral, José Maria de Jesus e
Vitor Mosca 

Panathletas Guaracy Bueno,
Nilson Rubens de Moraes e João Lyra Neto 

Parte dos panathletas posou para fotoFabrício Menna e Eduardo Gossi Presença feminina no convivio de abril 

Representantes das equipes campeãs do
Cruzeirão de Futsal 2019

Mesa principal do convívio de abril dos
clubes de Sorocaba e Votorantim 

Elói Ferreira deu posse a nova associada
Iolanda Yonamine Santos

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
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Em fevereiro último, durante o convívio 
realizado na churrascaria Tropical Grill, o Pa-
nathlon Club de Sorocaba homenageou os 
atletas sorocabanos da Terceira Idade que 
se sagraram campeões nas categorias 60+ 
e 70+, no masculino e feminino, da edição 
2018 do Campeonato da Liga Sorocabana 
de Minobol (vôlei adaptado), além dos pana-
thletas de Sorocaba e Votorantim que foram 
campeões do Torneio Aberto de Futsal Cru-
zeiro do Sul, o “Cruzeirão”, que neste ano 
promoveu a sua 60ª edição.

Completando a pauta do convívio, fo-
ram relacionados os Destaques do Esporte 
de 2018 e Mérito Desportivo de Sorocaba e 
Votorantim, que passou posteriormente por 
uma avaliação da Comissão, que definiu os 
homenageados para a 37ª edição da Festa 
do Esporte de Sorocaba, realizada em mar-
ço, no Teatro Municipal “Teotônio Vilela”, 
uma vez que o Teatro do Sesi está passan-
do por reformas. Já Votorantim programou 
realizou seu evento em maio.

 Os panathletas de Sorocaba home-
nageados pela conquista do Cruzeirão fo-
ram Simei Lamarca - 17 vezes campeão, 15 
como atleta e 2 como dirigente no feminino, 
tendo jogado em várias categorias, atuan-
do por Pizzaria do Virgílio, Guarany FS, De 

Nora/Permelec, Simei Lamarca/ MJ Pneus, 
Opção Tintas, ADC ZF, JC Morais e Rodri-
gão nos anos de 1989/90/92/93/94/95/200
0/2001/2002/2003/2008/2009/2010/2011/
2013/2015 e 2016; Agacyr Maister (Xixo), - 
conquistou 18 vezes o torneio, uma como 
jogador, em 2003 no Superveterano, defen-
dendo a equipe da Praia do Sabugo, e os 
demais como dirigente, no Principal pelo 
Guarany em 1985, 86, 92, 93, 94, 97, 98, 
99, 8008, 2011, 2016 e 2018, no Quarentão 
em 2016 e no  Superveterano em 2017 e no 
feminino com o Mancha Verde Guarany em 
2007, além do Superveterano com a equi-
pe Praia do Sabugo em 2003, 2004 e 2005; 
Fernando Martins da Costa Neto - conquis-
tou no total 15 títulos, sendo 12 com o prin-
cipal do Guarany, 3 com a equipe do Praia 
do Sabugo (2003 e 2004 como jogador);  
Cláudio Jesus de Almeida – campeão como 
dirigente no Principal e Quarentão do Gua-
rany/CJA Sports em 2016; José Francisco 
de Alcântara Sanches (Fran) – campeão no 
Superveterano pelo Clube de Campo de So-
rocaba em 2002; José Geraldo Goldoni Ves-
tena – campeão no Veterano do Clube de 
Campo de Sorocaba em 1997; Antônio Car-
los Bramante – campeão no Principal pelo 
Milan em 1966 e 69; Miguel Donaire Martins 

(Pefú) – campeão no Principal do Canto do 
Rio do Supiriri em 1963 e pelo Estrada de 
Ferro Sorocabana Futebol Clube em 1965; 
Edson Herculano Cunha - campeão prin-
cipal pelo Scarpa em 1964; Almir Laurindo 
– campeão como dirigente no Veterano do 
Opção Tintas em 2002 e 2003; Mário Olivei-
ra Pigmeu – campeão no Principal pelo Can-
to do Rio do Supiriri em 1963;  Pedro Banieti 
(Esquerdinha) – campeão no Superveterano 
do Sesi em 1986 e como técnico do Princi-
pal do Estrada de Ferro Sorocabana Futebol 
Clube em 1965; Fabrício Mena – campeão 
no Principal pela equipe Gaviões em 2007 
e no Veterano do Boca Madella em 2017, 
como técnico do Veterano do Vila Carvalho/
Pizzaria Firenze em 2009 e no Vila Carvalho/
Guimarães Contabilidade em 2012, Quaren-
tão do Guarany/CJA Sports em 2016 e no 
Soro Mármore em 2017. 

Os panathletas campeões de Votoran-
tim homenageados foram Edson Veronese 
(Nelo) pelo Principal do San Remo em 1962; 
Abílio A. Correia Toledo Neto - no Principal 
do Votocel em 1976/1977/1978/1979 e Eli-
seu Sentelhas, no Principal do Votocel em 
1976/1977/1978.

Finalizando o convívio, foi servido um 
jantar para todos os presentes.

3ª Idade e os panathletas campeões
do Cruzeirão recebem homenagens

Panathletas campeões do Torneio Cruzeirão de 
Futsal em diversas edições

Paraná, Agacyr Maister (Xixo) e Elói Ferreira com 
troféu do Guarany Mancha de 2018

Saudação ao pavilhão na
abertura do convívio de fevereiro 

Atletas homenageadas, categoria 60+ do
Minobol (vôlei adaptado)  

Atletas homenageadas, categoria 70+ do
Minobol (vôlei adaptado) 

Atletas homenageadas, categoria 60+ e 70+ do 
Minobol (vôlei adaptado) 

Moda
Masculina

Fone: (15) 3234-1900
R. Cel. Benedito Pires, 130 - Centro - Sorocaba - SP



11

AGENDA PANATHLON

O Panathlon Club Sorocaba e Vo-
torantim promoveram em 29 de janeiro o 
primeiro convívio do ano, realizado na chur-
rascaria Tropical Grill. Como tradicional-
mente ocorre, a abertura oficial contou com 
a montagem da mesa principal, seguida de 
devocional, hino do Panathlon, palavra dos 
presidentes dos clubes, do Distrito Brasil 
e do secretário de Esportes de Sorocaba, 
respectivamente Elói Ferreira, Júlio César 
de Souza Martins, Pedro Roberto Pereira de 
Souza e Simei Lamarca, além de Josenildo 
Carvalho, árbitro da Confederação Brasilei-
ra de Voleibol e panathleta de Recife/PE. 

Após o pronunciamento dos presi-
dentes, Josenildo Carvalho apresentou seu 

depoimento, discorrendo sobre sua atua-
ção no esporte e destacando que conheceu 
o Panathlon quando atuou na Itália e que 
há muitos anos faz parte desta entidade na 
cidade de Recife/PE.  Na sequência a pala-
vra ficou com o secretário de Esportes de 
Sorocaba, Simei Lamarca.

Destaque também do convívio foi a 
posse a um novo sócio, José Benedito de 
Oliveira, que nasceu em Sorocaba em 1951, 
sendo ex-atleta do salonismo, jogando 
como goleiro no San Remo, Sesi, Sul Bra-
sileiro, Atlas e no Santana; e como dirigente 
foi presidente da Lisofus, conselheiro e vi-
ce-presidente do Esporte Clube São Bento. 
Seu padrinho é Antônio Francisco Louren-

ço, panathleta e presidente da Associação 
Sorocabana de Árbitros.  

O evento contou também com o 
anúncio dos aniversariantes do mês - Simei 
Lamarca; Edson Veronese, o Nelo, vice-
-presidente do Panathlon Club Votorantim 
e dos panathletas sorocabanos Paulo Ro-
drigues da Silveira, que completou 80 anos; 
além de Adília Elizabeth Vieira Fazano, An-
tônio Carlos Juliano, Antônio Derli Elmi, Edi-
leine Gomes Pauletti, Fabrício César Mena, 
Miriam Ribeiro Borba Leme e Oscar Fonse-
ca Vieira.

O convívio de janeiro foi tradicional-
mente finalizado com os presentes se con-
fraternizando num jantar.

Destaques de janeiro ficaram para posse de novo panatheta, 
balanço da Semes e visita de personalidades do voleibol

Panathletas e convidados no convívio de janeiro Carlos Alberto Zaranello, Dr Bayard e Jair Bellucci Edson Veronese, João Marcos, Paulo César Falcon, 
José Geraldo e Raul Bueno Rosa Junior 

Elói Ferreira com os panathletas mirins, Otávio 
Ferreira de Oliveira e Augusto Ferraz da Silva

Claudio Jesus, Antonio Juliano,
José Maria de Jesus e Samuel Amaral 

Panathletas Luiz Harder e José Maria de Jesus 

Panathletas Simei Lamarca, Edileine Pauletti e 
Ademir de Barros 

José Benedito empossado pelo padrinho
Antonio Francisco Lourenço (Chicão)

Prof. Callotta, Edson Veronese e
Estevam José de Oliveira 

Presença feminina no primeiro convívio do
ano no mês de janeiro 

Panathletas de Sorocaba e Votorantim Convidados do voleibol e panathletas
no convívio de janeiro 
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O Rotary Club de Sorocaba Norte re-
cebeu uma delegação do Panathlon para 
discorrer sobre as atividades da entidade. 
O convite foi do presidente e panathleta Jair 
Bellucci, juntamente com Edson Veronese e 
João Lyra Netto.

Pedro Souza, presidente do Distrito 
Brasil, acompanhado por Ademir de Barros 
e Elói Ferreira, detalhou as ações do Pana-

thlon em Sorocaba, na região, no Brasil e no 
mundo, respondeu várias perguntas dos ro-
tarianos, principalmente sobre a dificuldade 
da manutenção e aumento dos sócios vo-
luntários para entidades como rotarys, lions, 
maçonaria, e clubes de serviços ligados ao 
esporte. Encerrando o encontro, foi servido 
um jantar a todos os presentes. 

Cruzeirão homenageou todos os campeões

Rotary Norte recebeu
delegação do Panathlon   

Mesa principal da reuniãoEdson Veronese, Paraná, Elói Ferreira,
Pedro Souza e Jair Bellucci

Área reservada para os homenageados Prefeito José Crespo entrega camisa
para Simei Lamarca

Momento da homenagem aos
representantes de todos os campeões

Autoridades, panathletas e homenageados

Na abertura do Torneio de Futsal 
Cruzeiro do Sul, o Cruzeirão 2019, ocor-
rida no dia 24 de fevereiro, um dos desta-
ques ficou para a homenagem aos repre-
sentantes de todos os campeões, entre 
eles diversos panathletas. A organização 
do tradicional evento, que neste ano com-
pletou a sua 60ª edição, é da Prefeitura de 
Sorocaba, por meio da Secretaria de Es-
portes, que tem à frente o panathleta Si-
mei Lamarca, que com sua equipe montou 
uma recheada programação, sempre com 
o apoio da Fundação Ubaldino do Amaral. 
No encerramento da competição o Pana-

Unid. 1 - R. Atanásio Soares, 2346 - F: 3239-3387
Unid. 2 - R. Manoel Lopes, 769 - F: 3233-0456

R. Pe José de Anchieta, 325 - Vergueiro
Tel.: (15) 3329.4524 / www.programapostural.com.br

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

FAIR PLAY

thlon premiou as equipe mais disciplina-
das com o Troféu Fair Play.

Os panathletas homenageados fo-
ram: Simei Lamarca, Agacyr Maister (Xixo), 
Miguel Donaire Martins (Pefú), Mário Oli-
veira Pigmeu, Pedro Banieti (Esquerdinha), 
Edson Veronese (Nelo), Abílio A. Correia 
Toledo Neto e Eliseu Sentelhas. 

Marcaram presença os panathletas; 
Pedro Roberto Pereira de Souza, presiden-
te do Distrito Brasil, Elói Ferreira e Ademir 
de Barros, presidente e vice do Panathlon 
Club Sorocaba, além dos homenageados. 
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15 3238-3366
www.lordplasticos.com.br

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

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 1340
Tel: 3238-2000 • www.graficaparatodos.com

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

www.esporteseldorado.com.br

Ídolo Mickey morre aos 93 anos
O ex-atleta, treinador e panathleta 

Ângelo Rômulo Rêmulo Lava, o Mickey, 
faleceu no dia 21 de fevereiro em Soro-
caba. Ele tinha 93 anos de idade e era 
considerado o maior jogador de futebol 
da história da cidade. Mickey estava inter-
nado em uma clínica em Sorocaba para o 
tratamento de complicações de alzheimer 
e o motivo do falecimento teria sido uma 
parada cardíaca.

Mickey começou a carreira aos 15 
anos de idade no juvenil do Botafogo. 

Jogou pelo Scarpa (1942/45), C.A. Voto-
rantim (1945/53), Ituano(1953/56) e São 
Bento, onde permaneceu de 1956 a 1979. 
Encerrou a carreira aos 42 anos, quando 
passou a ser auxiliar técnico, assim como 
técnico dos aspirantes, revelando inúme-
ros jogadores. Seu maior título foi o de 
acesso pelo São Bento em 1962. Tomou 
posse no Panathlon Club Sorocaba em 
2014, e seu padrinho foi o past presidente 
Ademir de Barros, o Paraná. 

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

FAIR PLAY

Comemorando seu aniversário em 2018Mickey recebe a camisa do Jogo Limpo na
comemoração do seu aniversário em 2017

Marcel Stefano, José Desidério, Paraná, Mickey e 
Dorinha no evento na Uniso em 2017

Aniversário do Panathlon Club Sorocaba em
2016 no Restaurante do Alemão 

Mickey, Paraná e Sônia no convivio do Panathlon Comemoração de 91 anos do Mickey em 2016 no 
Estádio Municipal Walter Ribeiro 

Alfredinho, Orlandinho e Mickey no
Clube Atlético Votorantim em 1946 

 Mickey em 1933, o último sentado da esquerda 
para direita, equipe Patriarquinha 

PANATHLON
INTERNACIONAL

DISTRITO BRASIL
“LUDIS IUNGIT”
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ILUSTRES PANATHLETAS  
INTERNACIONAL

Manuel da Silva Brito
(Educação Física)

Presidente do Panathlon Club Lisboa 
(2016-2019) e presidente da Autoridade 
Antidopagem de Portugal e Presidente do 
Conselho de Ética do Comitê Olimpico Por-
tuguês (2017-2019). Mestre em Ciências da 
Educação/Metodologia da Educação Físi-
ca: Foi Presidente do Conselho para a Éti-
ca e Segurança no Desporto (2008 -2009), 
onde coordenou atividades nas áreas da 
luta contra a dopagem e da violência asso-
ciada ao Desporto;  Membro do Conselho 
Nacional do Desporto (2008 -2009, 2016 
-2019); Membro do Bureau do Comité pour 
le Développement du Sport (CDDS) do 
Conselho da Europa, (Strasbourg, França), 
(1999 -2002), onde desempenhou missões 
especiais na França e na Itália; Presiden-
te do Conselho dos Diretores -Gerais do 
Desporto da União Europeia (Presidência 
Portuguesa, 2000) e representante de Por-
tugal nas Presidências de outros países eu-
ropeus (Suécia, França e Espanha), (1999 
-2002); Presidente do Conselho Nacional 
Antidopagem (1999 -2002); Diretor do Gabi-
nete Coordenador do Desporto Escolar do 
Ministério da Educação (1996 -1999); Pre-
sidente da Mesa da Assembleia Geral da 
Federação Portuguesa de Natação (2004 
-2008); Vice -Presidente da International 
Schoolsport Federation (1998 -2000);  Vice-
-Presidente Mundial da Fédération Interna-
tionale d’Éducation Physique (2008 -2009) 
e Presidente da Secção Escolar (1996 
-2008); Delegado em Portugal da Fédéra-
tion Internationale d’Éducation Physique 
FIEP (1989-1999); Professor de Educação 
Física na Educação Pré-Escolar, Ensino Pri-
mário, Ensino Preparatório e Ensino Secun-
dário, em diversas escolas e com interrup-
ções para desempenho de funções oficiais 
(1969 -2015); Docente no Ensino Superior 
Politécnico e Universitário; Professor no 
MEMOS (Master Exécutif en Management 
des Orga nisations Sportives), promovido 
pelo Comité Olímpico Internacional (Solida-
riedade Olímpica) (2004 -2009); Professor 
Convidado na Faculdade de Educação Físi-
ca e Desporto da Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias (2003 -2009); 
Vereador da Câmara Municipal de Lisboa 
(2008 -2013); Membro (em representação 
da Câmara Municipal de Lisboa) do Co-mi-
té Executivo do European Forum for Urban 

Security (2009 -2013). Colunista do jornal 
Record (2002 -2003); Professor e Técnico 
no âmbito da Cooperação com os Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PA-
LOP), Cabo Verde (1987) e Guiné -Bissau 
(1979 -1980).

SOROCABA

Ruth Antunes de Lemos
(Atletismo)

Natural de: Sorocaba, Formada em 
Licenciatura plena em Educação Física 
pela FEFISO em 1973, em pedagogia pela 
faculdade de pedagogia, ciências e letras 
Nossa Senhora do Patrocínio em 1978 e 
Bacharel em Direito pela Faculdade de Di-
reito de Sorocaba em 1982. Foi atleta por 
Sorocaba nos jogos abertos do interior em 
1955 competindo no revezamento 4 por 
100 e salto em distância. Conquistando 
o índice para competir no pan-americano 
do México em 1956 no salto em distância. 
Docente do magistério estadual durante 
30 anos. Professora de educação física na 
rede estadual e auxiliar de direção na Es-
cola Estadual de Primeiro Grau Quinzinho 
de Barros. Tomou posse no Panathlon em 
abril de 2015 e seu padrinho é o panathle-
ta Marcelo Cortez.  

Nilson Rubens de Moraes
(Basquete)

Foi atleta de uma grande geração 
do basquete de Sorocaba, jogou no Clu-
be Atlético Votorantim, sendo campeão 
no infantil (1949 e 1950), no Juvenil (1953) 
e campeão Brasileiro dos Estudantes Se-
cundários pelo Grêmio Varnhagem em 
1953, campeão Estadual dos Jogos Ope-
rários do SESI em 1954 e 1957 e campeão 
dos Jogos Abertos do Interior represen-
tando Sorocaba no ano de 1954 quando 
Sorocaba foi sede da competição. 

Licenciado em Pedagogia pela Fa-
culdade de Filosofia Ciências e Letras de 
Sorocaba, Pós-Graduado em Supervisão 
e Currículo pela PUC/SP. Foi Professor do 
Ensino Fundamental, Médio, Superior, foi 
Supervisor e Diretor de Escola. Foi Dele-
gado de Ensino, Diretor Regional de Ensi-
no, Coordenador Regional de Defesa Civil 
da Região Administrativa de Sorocaba. 
Assessor Técnico da Secretaria da Educa-
ção e Cultura da Prefeitura de Sorocaba, 
na gestão do Prof. Arthur Fonseca Filho 
e Antonio Carlos Bramante. Foi membro 
e presidente do Conselho Municipal de 
Educação de Sorocaba. Tomou posse no 
Panathlon Club Sorocaba em setembro de 
2015 e seu padrinho é o panathleta Anto-
nio Tabajara Dias.  

BRASIL

Donizeti de Jesus 
Pereira Domingues Junior

(Voleibol)

Casado com Rafaelle Medina Antu-
nes e tem um filho, o Enzo de 1 ano. Atu-
almente é o  presidente do Panathlon Club 
Salto de Pirapora/SP, fundado em 26 de 
abril de 2018 e vem se despontando no 
cenário internacional pelas suas atividades 
desenvolvidas no esporte e na educação 
física escolar. Nasceu em Sorocaba, mas 
é morador da cidade de Salto de Pirapora 
há 26 anos. Formado em Educação Física 
pela Faculdade de Educação Física de So-
rocaba (FEFISO) em 2014 e Pós Graduado 
em Voleibol em 2016 e Futebol em 2017. 
Foi atleta da seleção sorocabana nos anos 
de 2010 e 2011 e representou a cidade nos 
Jogos Regionais dos respectivos anos na 
modalidade de Voleibol. Chefe de Seção 
de Atividades Esportivas desde 2015 na 
Secretaria de Esportes de Salto de Pira-
pora, hoje atua como Técnico de Voleibol 
nas categorias de base da cidade. No ano 
de 2018 terminou os Jogos Regionais na 
quarta colocação classificando assim para 
os Jogos Abertos do Interior que foi rea-
lizado na cidade de São Carlos de forma 
inédita na história do Município. Em breve 
fará Curso de Treinadores Nível 3 da Con-
federação Brasileira de Voleibol que será 
realizado na cidade de Sorocaba. Paralelo 
ao seu trabalho dentro da Secretaria de 
Esportes, também atua como arbitro as-
sistente na Federação Paulista de Futebol 
desde o ano de 2017. 
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História do Esporte de Sorocaba

1973 - EQUIPE DE FUTEBOL DA EDUCAÇÃO FÍSICA

1950 – SELEÇÃO SOROCABANA DE BASQUETE 

Em pé da esquerda para direita: Paulo Mercado, Robson Pelegrini, Caio, Júnior, Beto Lara e Marinho 
Abaixados na mesma ordem: Silvio Ismael, Mattos, Macalé, Sétinho, Fernandão, Esquerdinha e Ronaldo Lopes

Os Jogos Universitários de Sorocaba no ano de 1973, o futebol teve a sua final no Estádio Humberto Reale e a Educação Física 
venceu a Medicina por 3 a 0, com um gol de falta do Beto Lara, Paulo Mercado fez o segundo, aproveitando um lançamento do Fer-
nandão e Macalé finalizou o placar após uma assistência do meia Sétinho. O Arbitro foi o Jamelão. No primeiro jogo a Educação Física 
venceu a Administração nos penaltis após empate em 2 a 2. 

Da esquerda para direita: Rafael Narciso, Reynaldo Yungh, Hélio Paschoalick, Campineiro e o técnico Pedro de Souza. 
Abaixados na mesma ordem: Salvador Garcia, Didi Del Cistia e Peixe

O Quadrangular da Amizade era realizado anualmente entre Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto e Guaratinguetá. Estas cidades 
eram as quatro principais cidades que dominavam o basquete. O evento  neste ano foi realizado no dia 26 de agosto de 1956 na cidade 
de Guaratinguetá. Sorocaba sagrou-se bi campeão do estado e nessa noite os guaratinguetaenses não se conformaram com a vitória 
dos sorocabanos tendo tumultuo no final do  jogo.
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CURTAS  •  CURTAS  •  CURTAS  •  CURTAS  •  CURTAS
• A panathleta Graziela Previdello 

participou no período de 15 a 17 de feve-
reiro, como integrante da equipe de arbi-
tragem, do FIBA Intercontinental Cup 2019, 
evento ocorrido no Parque Olímpico da 
Barra, no Rio de Janeiro (RJ), que contou 
com a participação das equipes do Fla-
mengo (Brasil) San Lorenzo (Argentina) AEK 
(Grécia) e Austin Spurs (Estados Unidos). A 
vencedora foi equipe da Grécia, que bateu 
o Flamengo na final  pelo placar de 86 a 70. 
Na disputa pelo terceiro lugar a equipe do 
San Lorenzo venceu o Austin por 77 a 59. 

• No dia 21 de fevereiro a coordena-
dora de esportes da Secretaria Estadual de 
Esportes, a ex atleta de basquete Simone 
Biguetti esteve visitando a Delegacia de 
Esportes de Sorocaba para reunião com 
representantes da entidade de toda região. 
Ela foi recepcionada pelos panathletas So-
lange Guerra Bueno e Inês Salles Gonçal-
ves (Sorocaba) e Edui Pereira, presidente 
do Panathlon Club Itapeva.

• Já é uma tradição durante o domin-
go de carnaval a realização do Torneio de 
Malha na cidade litorânea de Mongaguá, 
onde um grupo de amigos frequentadores 
se encontram todos os anos. Esta é a 31a 
edição, e foi idealizado pelo Sr. Pinhatt, de 
Rio Claro, Johnny e o Eugênio, do Tatuapé/
São Paulo. O panathleta José Francisco de 
Alcântara Sanches, mais conhecido como 
Fran, é um dos maiores vencedores desse 
torneio, onde ele participa desde 2005. O 

torneio é realizado com 20 duplas e dividi-
das em duas chaves de 10

• No Dia Internacional da Mulher a 
Secretaria de Esportes de Sorocaba que 
tem na direção o panathleta Simei Lamar-
ca, realizou diversas homenagens para mu-
lheres que são referencias no esporte da ci-
dade. Entre as homenageadas a panathleta 
Maria Aparecida Comitre Perez, presidente 
do Clube Sorocabano de Bicicross e foi a 
primeira mulher a ser panathleta do clube 
de Sorocaba e a primeira presidente da 
Liga Feminina do Panathlon. 

• O Panathlon Club Sorocaba e a Fa-
culdade de Educação Física da Anhangue-
ra em parceria com o Conselho Regional de 
Educação Física do estado de São Paulo 
(CREF4/SP) realizou no mês de abril uma 

palestra do Ciclo do Conhecimento com o 
Prof. João Antônio Nunes, ex preparador 
físico da seleção brasileira de basquete fe-
minino, com o tema Treinamento Despor-
tivo: Princípios e Metas. A coordenadora 
da faculdade é a Profa Erica Paes Serpa, 
que acompanhada das panathletas Vânia 
e Vanira que são professoras da entidade 
coordenaram toda atividade.

• Simei Lamarca, secretário de Es-
portes de Sorocaba,  vem se destacando 
na sua administração mesmo com o bai-
xo orçamento da sua pasta. Ele dentro da 
sua criatividade e conhecimento procurou 
emendas com vereadores e deputados e 
conseguiu passar de R$ 1,3 milhão em 2018 
para R$ 8 milhões em 2019, e com isso vai 
conseguir revi-
talizar o Centro 
Esportivo Dr. 
Pitico, na Vila 
Angélica, além 
de outras obras 
impor tan tes , 
como o portão 
para as torci-
das adversárias 
do Estádio Mu-
nicipal “Walter 
Ribeiro” (CIC); 
revitalização da praça da Juventude do 
Central Parque; ampliação do Museu do 
Esporte, e em primeira mão informou que 
Sorocaba vai sediar os Jogos dos Idosos e 
os Jogos Regionais. 


