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Buenos Aires, na Argentina, sediou 
o terceiro Jogos Olímpicos da Juventude 
de verão em 2018 (de 6 a 18 de outubro), 
numa promoção do International Olympic 
Committee (IOC), reunindo 4.800 atletas, 
com idades entre 15 e 18 anos, de 200 pa-
íses do mundo.

Pela primeira vez nesta edição foram 
disputados os esportes de BMX freestyle, 
kiteboarding e handebol de praia. As 28 
atividades esportivas ocorreram em quatro 
locais ao redor da cidade: o Parque Roca, 
onde também foi instalada a Vila Olímpica, 
o bairro de Palermo, Parque Sarmiento e 
bairro de Puerto Madero.  

O Panathlon Internacional, por meio 
do clube de Buenos Aires, participou com 
um stand na Vila Olímpica, onde divulgou 
a ética e a competição sadia através das 
suas cartas. Com isso, pode somar jun-
to às demais ações que buscaram, além 
das competições esportivas, incrementar 
um Programa de Cultura e Educação, em 
que atletas tiveram contato com tópicos 
diversos, tais como estilo de vida saudá-
vel, expressão, prevenção de lesões, os 
perigos de doping e proteção ao meio am-
biente, entre outros. O programa também 
recebeu atletas internacionais e famosos 
do esporte, como a estrela do futebol dos 

EUA, Joanna Lohman, e Marta do Brasil, 
para treinar e ensinar os valores esportivos 
importantes para a nossa geração mais jo-
vem.

Este programa tem por objetivo gerar 
um entendimento mais profundo dos valo-
res associados aos Jogos Olímpicos e pro-
mover embaixadores juvenis locais para os 
Jogos.

Além dos panathletas de Buenos Ai-
res, esteve presente Pierre Zappelli, pre-
sidente do Panathlon Internacional, e os 
panathletas brasileiros José Pinto Lapa e 
Manoel Camelo, além dos panathletas do 
Peru e Uruguai. 

Panathlon marcou presença nos 
Jogos Olímpicos da Juventude  

Lapa, Zappelli, Luis Moreno, Ruben, Camelo, Silvia Boldt e Monica Soave 

Panathletas posaram para foto no Stand do Panathlon Internacional 

Jantar de boas vindas dos panathletas em Buenos Aires 

Crianças da rede escolar visitaram o stand do Panathlon Internacional

Presidentes Rubén Lamas, de Buenos Aires e
Pierre Zappelli, do Panathlon Internacional 

Panathletas argentinas Glória Mirabelli e Sílvia Boldt, no Stand na Vila Olímpica 
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Parte dos panathletas posaram para 
foto a frente do Bosque da Fama

Cerimonial de abertura do
Bosque da Fama no Sesi Votorantim 

Haroldo, César Falcon, João Lúcio Borracha, 
Amélinho e Gilson Metidieri  

Momento da execução dos hinos 
do Brasil e do Panathlon 

Homenageado e autoridades do Panathlon 
na entrada do Bosque da Fama

Pedro Souza, Júlio Martins, Prefeito Fernando e 
Edson Veronese no descerramento da placa

Votorantim inaugurou o Bosque da Fama
Os grandes feitos dos maiores es-

portistas de Votorantim, do Estado de São 
Paulo e do Brasil, foram perpetuados atra-
vés do projeto denominado “Bosque da 
Fama”, inaugurado no dia 21 de setembro 
no Sesi, sendo uma realização do Pana-
thlon Club Votorantim em parceria com o 
SESI e a Prefeitura Municipal, através das 
secretarias do “Meio Ambiente”, “Esportes 
e Lazer” e “Educação”.

Os alunos do Ensino Fundamental da 
Escola do Sesi fizeram uma pesquisa sobre 
os 25 homenageados na inauguração, inte-
grando o estudo do programa da entrada 
da Primavera. Além da pesquisa eles apre-
sentaram dois números musicais

Esta iniciativa, a exemplo da Calça-
da da Fama de Los Angeles ou do Hall Of 
Fame, de Fort Lauderdale, na Flórida, visa 
resgatar a memória de uma geração de as-
tros do esporte votorantinense, paulista ou 
brasileiro.

O Projeto “Bosque da Fama” foi ini-
ciado em 2007 pelo Panathlon Club São 
Paulo, sendo Sorocaba o segundo clube 
a implantá-lo em 2015 e Recife em 2016. 
O projeto pretende atingir seu objetivo de 
forma inovadora, com o plantio ou apadri-
nhamento de uma árvore pela personalida-
de homenageada, iniciativa que alia o as-
pecto esportivo ao ecológico, estimulando 
a preservação das espécies integrantes da 

floresta nativa do país. 
O Bosque fica na área situada nas de-

pendências do SESI. E o projeto inclui um 
portal, que será complementado no futuro 
com um espaço especifico para arquivos 
interativos das arvores e dos homenagea-
dos, até mesmo venda de souvenires.

Esta solenidade deverá ocorrer uma 
vez por ano, para contemplar todas as per-
sonalidades que fizeram sua carreira em 
Votorantim, Estado de São Paulo ou do 
Brasil, como atleta, dirigente ou arbitro e 
que foram autores de feitos significativos, 
ou conquistaram medalhas, ou foram cam-
peões paulista, nacional ou mundial. 

A quantidade de esportistas que se 
enquadram no universo abrangido pelo 
critério estabelecido pela comissão organi-
zadora é tão ampla que garante a manu-
tenção por muito tempo da periodicidade 
destas solenidades e a formação de um 
grande bosque. Até o momento, aproxima-
damente 200 nomes foram relacionados, 
mas nesta primeira etapa foram homena-
geadas 25 personalidades de diversas mo-
dalidades e categorias.

As homenagens poderão ser realiza-
das em vida ou in memoriam, mas sem-
pre com a presença de um membro da 
sua família ou representante. Cada árvore 
é plantada pelo próprio homenageado e 
é acompanhada por uma placa citando o 

feito esportivo que ela simboliza, com as 
especificações botânicas da muda corres-
pondente. 

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

Homenageados
Futebol in memoriam: Ângelo José 

Dal Bom – Votorantim; Ernesto Imparato – 
Fazolim; Jorge Miguel – Juca; Joaquim Fer-
reira – Quilim; Amélio Veronesi; João Batis-
ta Carlos Dias – Fiote, e Ayr Aldo Pereira; 
Futebol: Carlos Alberto Costa – Carlinho 
Costa; José Nelson Andreoli – Pato; Gilson 
Metidieri; Luiz Alberto da Costa – Luizinho 
Costa;  Galileu Gagetti Sobrinho – Léo; e 
Marcelo Alexandre Pires Correia – Mona; 
Troféu Fiote: João dos Santos Júnior; e Jú-
lio César de Souza Martins; Basquete: Déia 
Bertoni; e Newton Corrêa da Costa Júnior 
– Campineiro; Atletismo: Sueli Martinez, e 
Maria Odete Galvão Costa; Futsal: Moacyr 
Volpe Filho – Ize; e Abílio Toledo Neto; Tê-
nis de Mesa: Jacomo Galli - Tico Galli; Di-
rigente Esportivo: Ângelo Vial; Nelson Bor-
mann; e Alfredo Metidieri

Reportagem Gazeta de Votorantim 

www.docelinhofestas.com.br

R. Albertina Nascimento, 95
Centro - Votorantim/SP

15 3247.2409 / 3247.3801 / 3247.2388

Também estamos nas redes sociais:        /docelinho
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Seide Maria Miguel, irmã do homenageado
Jorge Miguel (Juca)  e autoridades 

Autoridades com o homenageado Carlinhos Costa, 
a esposa Maria Odete e a neta Paola

Homenageado Abilio Neto, a esposa Cleusa,
Wilson Miramontes e o prefeito Fernando Oliveira 

Nelo e o irmão Amélinho com autoridades na 
homenagem ao pai Amélio Veronese

Jane Metidieri Menegoci, filha do
homenageado Alfredo Metidieri 

Luiza Dal Bom e  Caméia, filhos do homenageado 
Angelo Dal Bom e autoridades  

Simone e Jésse, filhos do João dos Santos com 
Prefeito Fernando e Wilson Miramontes

Julio Martins, Marlene Metidieri, Izabel Negrette, 
Neide Sagges, Edson Veronese e Elói Ferreira 

Miramontes, o prefeito Fernando e Luiz Claudio 
Dias, filho do homenageado Fiote (in memorian) 

Homenageado Ize (in memorian) representada
pela filha Daniela e a esposa Cidinha

Júlio Martins e a esposa Benette
com autoridades e amigos

Homenageado Gilson Metidieri com neto Lucas 
acompanhados das autoridades

Fotos do Bosque da Fama de Votorantim
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Concurso de desenhos, aeromodelismo, exposição e 
Bosque da Fama são destaque do Panathon S. Paulo

Panathletas posaram para foto na
confraternização em dezembro 

Panathletas presentes no Bosque da Fama

No centro aniversariantes Mário Albanese e Cláudio 
Carsughi, ladeados de Provot e Carlos Soeiro

Aniversariantes: Maysa Santini de Souza, Carla 
Bazzon com a filha Laura e José Aristides Mello

Paulo Almeida, Dodi, Lars Grael, Patricia Medrado, 
João Farias, Mauro Silva e Arthur Zanete

Presidente Paulo Almeida e aluna de
Ribeirão Preto, Mel Amoroso Carpintieri

Paulo Almeida, Aristides Almeida, Daniel de Farias 
Dias, medalhistas Paralímpico e Pedro Souza 

Antônio Carlos Tórtoro, Orientador Educacional do 
Colégio Anchieta e Sérgio Barbour 

José João da Silva, José Carlos Brunoro
receberam certificados do Bosque da Fama  

Como já vem se tornando tradicio-
nal, o Panathlon Club São Paulo promoveu 
e organizou no mês de setembro 2018 o 
Concurso Nacional de Desenho, premian-
do os vencedores nacionais e encaminhan-
do os trabalhos ao Panathlon Internacional 
na Itália. O evento tem o apoio da Fede-
ração do Desporto Escolar do Estado de 
São Paulo (Fedeesp).  Nesta última edição 
foram apresentados cerca de 150 trabalhos 
e os vencedores do Concurso Nacional fo-
ram alunos de Ribeirão Preto, Taubaté e 
Caçapava. 

No tradicional convívio do mês de 
outubro, realizado no Espaço do Conheci-
mento em Lazer e Esporte “Prof. Henrique 
Nicolini” (ECOLE), o destaque ficou para o 
aeromodelismo, em sessão liderada pelo 
panathleta Walter Nutini. O desenvolvi-
mento do tema da noite foi ilustrado pelo 
engenheiro Marco Antônio, que apresentou 
diversos modelos de aeronaves, com víde-

os de variadas performances.  
No convívio de novembro, o destaque 

ficou para a exposição do professor Marco 
Antônio Aga, vice-diretor da Federação de 
Basquete e Diretor do Centro Olímpico do 
Ibirapuera (COTP). Com o auxílio de audio-
visual, o evento permitiu aos presentes co-
nhecer todas as atividades daquele centro 
de referência do esporte, suas realizações 
no campo social e na formação de atletas 
de alto rendimento. Na mesma reunião, a 
panathleta Sylvia Cruz apresentou um re-
lato de suas participações e experiências 
vividas em diversas maratonas pelo Brasil e 
exterior, com ênfase para a tradicional Ma-
ratona de Nova York.

Coroando suas atividades de 2018, 
o Panathlon Club São Paulo realizou mais 
uma cerimônia do Bosque da Fama, idea-
lizado por Henrique Nicolini e implantado 
em 2008, em parceria com a Secretaria de 
Esportes, Lazer e Recreação da Prefeitura 

de São Paulo, junto ao Centro Olímpico da 
capital paulista. Na ocasião, foi realizada a 
solenidade com o plantio de árvores nati-
vas da flora brasileira e colocação de pla-
ca com o nome e biografia dos atletas que 
foram medalhistas olímpicos, campeões e 
recordistas mundiais, que nesta última edi-
ção homenageou Lars Grael (iatismo); Dodi 
(basquete); Fernando Telles (saltos orna-
mentais); Patrícia Medrado (tênis); Mauro 
Silva (futebol) e Arthur Zanetti (ginástica 
artística).

Ainda em dezembro, o Panathlon São 
Paulo realizou o seu convívio no Clube Es-
péria, com cerimônia de entrega do Troféu 
Destaque Esportivo do Ano, tradicional-
mente oferecido ao desportista brasileiro 
destaque do ano anterior (2017), após su-
frágio secreto dos panathletas, que indica-
ram o atleta Daniel de Faria Dias, medalhis-
ta paralímpico de ouro, prata e bronze na 
natação.
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Atividades do Panathlon Club Taubaté nos meses 
de setembro a dezembro de 2018.

O Panathlon Club Taubaté teve in-
tensa atividade nos meses de setembro, 
outubro, novembro e dezembro de 2018, 
incluindo convívios mensais, Resgate da 
Memória Esportiva, Destaque do Ano e 
Concurso Literário, além de outros eventos.

No convívio de setembro, por exem-
plo, ocorreu a posse do panathleta Valmir 
José Marques, jornalista e editor de jornal 
na cidade. Em outubro, além do convívio, 
o Panathlon local promoveu também mais 
uma edição do Resgate da Memória Es-

portiva, com 16 personalidades da cidade 
sendo homenageadas, em evento realizado 
no SESI.

Em novembro, o convívio teve como 
destaque a palestra ministrada pelo profes-
sor Daniel Marcos de Souza, da Prefeitura, 
que discorreu sobre atividades esportivas 
na cidade. Ainda em novembro, foi realiza-
do o Destaque do Ano de 2018, com a pre-
miação de mais de 40 atletas, alguns cam-
peões de voleibol, atletismo e handebol. 
Nesse mesmo evento ocorreu a premiação 

dos alunos vencedores do Concurso Lite-
rário, promovido pelo Panathlon Internacio-
nal e realizado com exclusividade no Brasil, 
pelo Panathlon Club Taubaté.

Para fechar o ano com chave de ouro, 
o Panathlon local realizou seu convívio fes-
tivo de dezembro, no salão nobre do Tau-
baté Country Club, com música ao vivo no 
jantar. Nessa ocasião, foi entregue o prêmio 
Carrara e Massa ao apoiador do clube, se-
nhor Adauto do Valle Globo, presidente da 
Comevap, empresa de laticínios da cidade.

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

Rei das Ervas
ATACADO E VAREJO

Tel: 3211-5097

Escola de Atletas e Formação Integral, sendo 
homenageada como destaque

Participantes do convívio de setembro

Homenageados no Resgate da Memória Esportiva

Convívio de dezembro, em pé Mario Luiz e Wiliam 
Saad e sentados Cláudio, Mattos e Rocha

Jovens esportistas recebem prêmio do
panathleta Arnaldo Simonetti  

Presidente Wiliam Abdulnur Saad abrindo os
trabalhos do Resgate da Memória Esportiva

Adauto Gobbo recebendo o Prêmio Carrara e 
Massa, ao lado dos panathletas Lamarque e Wiliam 

Panorâmica do Destaque dos
Melhores nos Esportes em 2018

Posse do jornalista Valmir José Marques, por 
Lamarque Monteiro e Wiliam Saad
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Juiz de Fora fecha a sua temporada
com o Prêmio do Mérito Esportivo

O foco do Panathlon Club Juiz de 
Fora (MG) nos últimos meses de 2018 fi-
cou para a preparação visando manter a 
tradição do Mérito Esportivo, evento que 
contempla agraciados não só entre atletas, 
mas equipes, treinadores, árbitros, entida-
des, empresas e veículos de comunicação, 
além de atletas do passado, que projeta-
ram o esporte local em 2018, além da Copa 
Juiz de Fora Panathlon/AABB de Natação, 
que reuniu participantes de oito a oitenta 
anos de idade, realizada em outubro, e a 
Copa Zico Verão, promovida por uma se-
mana no Centro de Futebol Zico Juiz de 
Fora, reunindo dezenas de equipes minei-
ras e fluminenses, nas categorias de base 
(do sub-7 ao sub-17). Na oportunidade, o 

Panathlon premiou com a Taça Disci-
plina os destaques de cada categoria, além 
da premiação especial para a equipe com 
melhor comportamento disciplinar, dentro 
e fora de campo. O vencedor foi o tradi-
cional América, da cidade mineira de Rio 
Pomba.

O Mérito Esportivo, realizado em 5 de 

dezembro, na sede da AABB, contou com 
a presença do presidente do Panathlon do 
Brasil, Pedro Roberto Pereira de Souza, 
acompanhado do diretor Ademir de Barros, 
o Paraná, que destacou o nível da celebra-
ção e a importância do prêmio na manuten-
ção da memória esportiva. “A entrega do 
Mérito Esportivo em Juiz de Fora é exemplo 
para os 21 clubes do Brasil e do exterior. 
É uma festa de gala feita com excelência. 
A entrega da premiação não só reconhe-
ce quem milita no esporte, como também 
conta e preserva a história”, destacou Pe-
dro Souza.

Nesta última edição, além dos 25 no-
mes contemplados, houve um  26º prêmio: 
a entrega do Troféu Fair Play, realizada 
pelo presidente do Panathlon Distrito Bra-
sil, Pedro Souza, para Vanderley Augusto 
Canuto, pelo seu gesto no torneio de fute-
bol, quando o árbitro marcou pênalti a seu 
favor, e causou tumultuo pela reclamação 
da equipe adversária, o que só foi resolvido 
quando Vanderley informou ao árbitro que 
na verdade a bola tinha desviado na barriga 

do defensor, e não no braço. Com esta ati-
tude, o pênalti foi desmarcado e o adversá-
rio venceu a partida pela contagem mínima.

O evento contou com a presença do 
Secretário de Esporte e Lazer da cidade, 
Júlio Gasparette, dos principais nomes da 
comunidade esportiva e empresarial e de 
diversos veículos de comunicação, oportu-
nidade em que o Panathlon reafirmou sua 
importância e representatividade no cená-
rio esportivo local.

O presidente do Panathlon Juiz de 
Fora, Basileu Tavares, ressaltou um aspec-
to diferente em 2018: “Ao promovermos 
eventos em parcerias com tradicionais clu-
bes locais, como o Clube Bom Pastor (tor-
neio de vôlei adulto) e AABB (torneios de 
natação e futebol sênior) e participarmos 
da Copa Toque de Bola de Futsal, estrei-
tamos ainda mais os laços com a comuni-
dade esportiva. Começamos e terminamos 
2018 sendo parte integrante dos eventos. 
Vamos procurar aumentar essa participa-
ção em 2019”.

Basileu Tavares, Danielly Vitória - atleta da seleção 
brasileira juvenil de taekwondo  e Wanderson 

Panathletas de Juiz de Fora
com diretores do Distrito Brasil 

Panathleta Ivo Bandeira, coordenador do evento, e 
o presidente da AABB JF, Edson de Almeida Júnior 

Apoiadores do Prêmio do Mérito Esportivo

Cláudio Pereira, Léo Beire, representantes do
Rio Pomba e Basileu Tavares na Copa Zico

Basileu Tavares, Marcelo Vangasse (arbitro Fifa) ao 
lado do filho João Pedro e José Alves Sobrinho 

Homenageados do Prêmio do Mérito Esportivo 
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Salto de Pirapora realiza Festa do Esporte
e premia o Fair Play

O Panathlon Club de Salto de Pirapo-
ra/SP realizou, em dezembro último, a sua 
Festa do Esporte, que homenageou repre-
sentantes de 38 modalidades esportivas, 
reunindo sessenta personalidades premia-
das.

O evento foi realizado no recinto de 
festas “Antônio Carlos Farrapo” e contou 
com a presença de mais de trezentos par-
ticipantes.

As modalidades e os homenageados 
foram os seguintes: Amarildo Moreira Far-
rapo e Marli Figueiredo (atletismo); Lucas 
Pereira Ático (basquete); Alison Vinícius 
Vieira (ciclismo); Odair Rodrigues e Miriam 
Celeste de Souza (dirigentes esportivos); 
voleibol sub-20 (Jogos Regionais); Beatriz 
Andrade Lima (esporte escolar); Gerenildo 
Duarte (esporte paraolímpico); Luiz Felipe 
da Silva Domingues e João Felipe Guary 
(futebol de base); Emily Gabriela Félix de 
Almeida e Ana Clara Teles dos Santos (fu-
tebol feminino); Felipe de Carvalho Oliveira 
(futebol destaque 2ª Divisão) Márcio Ma-
rum Albuquerque e Paulo Júnior Pacheco 
Silva (futebol principal); Róbson Félix dos 
Reis (futebol aspirante); Israel Silva  Matos 
de Souza/Maradona (futebol profissional); 
Bruno Henrique Oliveira Barbosa (Sub-08), 
Gabriel Antônio Silvério (Sub-10), Gabriel 

de Almeida Silva Mariano (Sub-12), Gabriel 
Oleiro Alonso (Sub-14); Felipe Diogo Fer-
raz de Melo (futsal Sub-12), Bruno Marcelo 
Martins (futsal Sub-20), Victor Hugo Men-
des da Silva (futsal Sub-16), Giovani Leme 
(futsal Sub-14), Washington Fernandes 
Nunes (futsal Sub-16), Giovani Cavalcante 
(futsal Sub- 18), Felipe Pedroso (futsal Sub-
16), Alan Aparecido Martins (futsal adulto), 
Cinthia Madornado (futsal base); Gustavo 
Pedroso de Góes (ginástica rítmica); Lara 
Eduarda de Almeida Andrade, Juliana Le-
ria e Tiago Nordi (handebol); Joaquim Leme 
da Silva Neto (imprensa esportiva), Kaique 
Avelar Ferraz, Paulo Alberto Santos Almei-
da, Michele dos Santos Nascimento Beral-
do e Eloá Rodrigues Arais (jiu jitsu); Maria 
Eduarda Fara de Carvalho e Felipe Munhoz 
Bernardes (judô); Claudiney Dias Batista 
(malha); Décio Russo, Vicente Laurindo e 
Maria das Mercês Cesaria de Souza (moto-
cross); Geovanni Romanha Silva (natação); 
Gustavo Barros Fernandes (tênis de mesa); 
Denis Moyses Rowe de Almeida (voleibol 
infantil); Kevin Patrick Barbosa de Oliveira 
(voleibol infanto); Matheus Guilherme Viana 
Maciel e Igor Inácio Miguel (voleibol juvenil) 
e Paola Oliveira (voleibol feminino). Mérito 
Esportivo: Daniela Torres Pavão Rodrigues 
e Hélio Ortega Júnior (voleibol); Eliude Aline 

Francelino (atletismo); Esporte Clube Salto 
de Pirapora (Parados); Associação Atlética 
Independente Saltense (Bumbo) e Associa-
ção Atlética Matarazzo.

Outro belo trabalho desenvolvido pelo 
clube é a promoção do Panathlon e do Fair 
Play, em outubro o presidente Doni Junior 
realizou palestra na Escola Estadual Bene-
dicto Rodrigues e  distribuiu vários brindes 
aos alunos. Em novembro a promoção foi 
durante a participação dos Jogos Abertos 
do Interior com a equipe de voleibol, es-
tampando o banner do Panathlon.

Também em dezembro, o Panathlon 
Salto de Pirapora, por meio do presidente 
Donizeti de Jesus Pereira Domingues Jú-
nior, do vice-presidente Ismael Diogo, do 
secretário Edson Makoto e dos panathletas 
Fábio da Silva e Flávio Alvarenga, realizou 
a entrega do Troféu Fair Play às equipes 
mais disciplinadas do Campeonato Varzea-
no da 1ª Divisão Aspirantes e Principal. Na 
categoria Aspirantes, a equipe vencedora 
foi Barra Futebol Clube, com apenas 4 car-
tões amarelos em 6 jogos, prêmio recebido 
pelo técnico Miguel Marcello. Na categoria 
Principal, a equipe mais disciplinada foi o 
Audax/Celta, com apenas 5 cartões amare-
los em 8 jogos, representado por Douglas 
Boéssio.

Gerenildo, Natação PCD recebe o prêmio
das mãos do panathleta Marcus Vinicius

Panathletas de Salto de Pirapora
com autoridades do Distrito Brasil

Autoridades, apoiadores e imprensa receberam 
moeda comemorativa de 20 anos do CREF4/SP

Doni, ministrou palestra sobre o Panathlon e o Jogo 
Limpo na Escola Estadual Benedicto Rodrigues  

Seleção de Saldo de Pirapora divulgando o Pana-
thlon nos Jogos Abertos do Interior em São Carlos 

Capitão Douglas da Equipe Audax/Celta recebe o 
troféu Fair Play das mãos de Doni Junior

Homenageados, panathletas e autoridades Felipe Camargo (Judô) recebendo homenagem
do Vereador Clodoaldo Soares 

Recinto Antônio Carlos Farrapo com
mais de 300 pessoas 
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O Panathlon Club Jaú/SP continua 
em plena atividade, promovendo diversas 
ações nos últimos meses, entre elas os 
tradicionais convívios, a exemplo do que 
ocorreu nos últimos meses de 2018, des-
tacando o desenvolvimento do esporte 
jauense, além da promoção do Fair Play e a 
implantação do Museu do Esporte da cida-
de. No mês de dezembro, por exemplo, o 
destaque ficou para mais uma posse, des-
ta vez a do novo panathleta Victor Ferreira 
Martins.

Com o objetivo de promover a ima-
gem do clube e divulgar os trabalhos de-
senvolvidos, o clube confeccionou camise-
tas para os seus panathletas, que passarão 
a utilizá-las nos eventos em que o clube se 
fizer presente. 

No que diz respeito especificamente 
ao “Fair Play”, foram desenvolvidas diver-
sas ações, palestras em escolas municipais 
realizadas pelos membros do Panathlon, 
com objetivo de criar uma  ação de cons-
cientização para a prática do Fair Play para 
crianças tanto nos esportes como na vida.

Foram entregues troféus com o obje-
tivo de incentivar a prática esportiva pauta-

da no respeito mútuo e resgatar o esporte 
como ferramenta de inclusão, cujos eventos 
e atletas contemplados incluíram nos últi-
mos meses o atleta Matheus Navarro; equi-
pes de vôlei adaptado e ginástica da terceira 
idade de Torrinha; equipe feminina de futsal 
que uniu as faculdades de Psicologia e Pe-
dagogia das Faculdades Integradas de Jaú; 
e Campeonato de Escalada de Jaú; além 
de troféu Incentivo ao Esporte para Breno 
Pereira Pizzolante (Clube de Tiro de Barra 
Bonita); troféu Destaque Desportivo para a 
Secretaria de Educação de Bocaina e tro-
féus Panathlon para todos os participantes 
da Caminhada da Diversidade.

Outro destaque do Panathlon Jaú fi-
cou para a inauguração da biblioteca que 
leva o nome do professor Fernão de Toledo 
Castro (http://www.polibol.com/1069.html), 
criador do polibol, cujas regras incluem o 
cartão branco, utilizado quando um atleta 
realiza qualquer atitude de fair play duran-
te a partida. Neste caso, o árbitro incentiva 
aplausos para o protagonista da ação.

O polibol é disputado por equipes 
com seis atletas cada, em quadra polies-
portiva, com formato parecido ao hande-

bol, podendo os pontos ser convertidos 
tanto com finalizações ao gol como em ar-
remessos à cesta de basquetebol.

Panathlon Jaú segue atuante
com diversas ações realizadas

Participantes da Caminhada da Diversidade com os 
troféus oferecidos pelo Panathlon Club Jaú 

Cleiton, Evandro, Prof. Fernão Toledo de Castro,
Leandro, Renan e Francisco 

Renan Turini realizou palestra na Escola 
Municipal Vereador Angelo Ronchesel 

Renan, Vitor, Marcelo, Evandro, Tiago, Cleiton, 
Ademir e o mais novo Panathleta Victor Ferreira

Convívio de Novembro

Equipe vencedora do Troféu Fair Play no 1o Torneio 
das Faculdades Integradas de Jaú de Futsal

Renan e Ademir entregam o Troféu Incentivo para 
Afrânio e Breno, do Clube de Tiro de Barra Bonita 

Convívio de dezembro realizado no espaço 
gourmet da família Guizardi

Troféu Fair Play para equipe vôlei adaptado na 
Festa do Esporte de Torrinha 

Cartaz do Festival Cide de Futsal 
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Distrito Brasil foi homenageado
na Assembleia Legislativa 

O Distrito Brasil do Panathlon Inter-
nacional representado pelo presidente Pe-
dro Roberto Pereira de Souza e o diretor 
Ademir de Barros, recebeu a Comenda Be-
nemérita da Educação Física do CREF4/
SP, destinada a pessoas físicas e jurídi-
cas que muito fizeram pela valorização da 
profissão e não tem registro no respectivo 
Conselho. Os panathletas Sebastião Al-
berto Correa de Carvalho (Ribeirão Preto), 
Rubens Braga (Piracicaba) e José Geraldo 
Massucatto (São Paulo), também recebe-
ram a comenda. Já a Medalha de Mérito foi 
destinada aos seguintes panathltetas: Mi-
rian Ribeiro Borba Leme (Sorocaba), João 
Omar Gambini (São José dos Campos), 

Carlos Henrique Rincon (Mococa), Doni-
zete Junior (Salto de Pirapora) e Luciano 
da Silva (Votorantim). Paulo Provout (São 
Paulo) recebeu a Comenda da Educação 
Física. 

Outros panathletas marcaram pre-
sença no evento, são eles: Johnny Godoy 
(Piracicaba), Roberto Saad (São Paulo), 
Erica Verderi (Sorocaba), Marcos Oliva-
to (São José dos Campos), Renan Turini 
(Jaú), Nilo Prata e Marcelo Simieli (Taquari-
tinga) e Bruno Galati (Ribeirão Preto).  

A homenagem aconteceu na co-
memoração do Dia do Profissional de 
Educação Física do Estado de São Pau-
lo entregando 88 homenagens, na noite 

de 10 de setembro, no Plenário Juscelino 
Kubitschek da ALESP. A Sessão Solene 
foi convocada pelo presidente da ALESP, 
Cauê Magris, atendendo à solicitação da 
Comissão de Assuntos Desportivos, na 
oportunidade representada pelo deputado 
Hélio Nishimoto, presidente da Comissão, 
com a finalidade de comemorar o Dia do 
Profissional de Educação Física. 

Fizeram uso da palavra, o presiden-
te do CREF4/SP, Nelson Leme da Silva 
Junior, Sebastião Gobbi, 1º secretário do 
CONFEF, Humberto Panzetti, o médico 
cardiologista Dr. Nabil Ghorayeb, também 
homenageado, pronunciou-se em nome da 
Cardiologia Brasileira.  

Tadeu Correa, Geraldo Massucatto, homenageado 
Rubens Braga e Nelson Leme 

João Omar Gambini (centro) recebendo
homenagem de Rialdo Tavares e Nelson Leme

Renan Turini, Pedro Souza, Marcelo Simieli,
Nilo Prata e Carlos Henrique Rincon 

Panathletas Donizete Junior e Ademir de Barros Bruno Galati e Johnny RodriguesPanathleta Erica Verderi acompanhada da
Conselheira Valquiria de Lima

Carlos Henrique Rincon, presidente do Panathlon 
Club Mococa com a Medalha do Mérito

Pedro Souza, José Medalha, homenageado
Geraldo Massucatto e Nelson Leme

Panathleta Luciano da Silva, recebe Medalha do 
Mérito de Rialdo Tavares e Nelson Leme

Ademir de Barros e Pedro Souza, representando o 
Distrito Brasil e o Prof. Nelson Leme

Sebastião Correa recebe a Comenda Benemérita 
das mãos de Pedro Souza e Nelson Leme

Prof. Nelson Leme entrega a Comenda da
Educação Física para o panathleta Paulo Provout
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Distrito Brasil é homenageado no Dia do Quimbol

Taquaritinga apoiou evento em
prol do Hospital do Câncer

Em 19 de setembro, no Sesc Piracica-
ba/SP, aconteceu uma manhã inesquecível, 
com a comemoração do Dia do Quimbol, 
determinado por uma Lei Municipal, num 
momento de congraçamento, de recordar 
sempre o querido panathleta Quim, o cria-
dor do Quimbol, e de fazer importantes ho-
menagens.  

O evento contou com a presença de 
atletas, jovens atletas de Marília, autorida-
des municipais, diversos ex-secretários mu-

nicipais, profissionais de educação física, o 
delegado professor Paulo, o presidente do 
Cref4/SP professor Nelson Leme, o presi-
dente do Panathlon Brasil professor Pedro 
Souza, o vereador André Bandeira, autor da 
lei, representantes do Sesc, o anfitrião, con-
vidados e familiares.

Na oportunidade ocorreram diversos 
jogos demonstrativos de quimbol, um café 
da manhã preparado pelos atletas, e muita 
recordação e conversa sobre o esporte e 

sobre a profissão, além de vários homena-
geados pela Câmara Municipal de Piracica-
ba, por meio do projeto do panathleta e ve-
reador André Bandeira, entre eles o Distrito 
Brasil do Panathlon Internacional, pela sua 
contribuição na divulgação da modalidade e 
os panathletas Johnny Godoy, Bernadete e 
João Paulo Corrêa.

Presença ilustre também do fundador 
e past presidente professor Rubens Braga.

A Prefeitura de Taquaritinga/SP, por 
meio da Secretaria de Esportes, promoveu 
em dezembro último a reinauguração do es-
tádio municipal “Antônio Storti” em prol do 
Hospital do Amor.

O estádio remonta à década de 1930; 
na década seguinte, foi lá que o Clube Atlé-
tico Taquaritinga realizou sua estreia no fu-
tebol profissional. Palco de grandes jogos, o 
local foi fundamental na campanha vitoriosa 
do CAT rumo à primeira divisão do Campeo-

nato Paulista, no início dos anos 1980. Pelos 
gramados do “Antônio Storti” passaram íco-
nes do futebol brasileiro, como Garrincha, 
Paraná e Ademir da Guia.

A partir da construção do estádio “Dr. 
Adail Nunes da Silva” (Taquarão), o antigo 
campo foi sendo cada vez menos utilizado, 
ficando exclusivamente para jogos amado-
res. Nos recentes Jogos Universitários, o 
estádio foi “adaptado” para receber partidas 
de basebol.

O Panathlon Club Taquaritinga apoiou 
o evento na captação de patrocínio e na 
coleta de alimentos em prol do Hospital do 
Amor, que é o hospital do Câncer de Bar-
retos.

O presidente Nilo Prata destacou que 
“demos apoio para a arrecadação dos ali-
mentos e através da nossa amizade conse-
guimos diversos colaboradores para a con-
fecção dos cartazes”.

Augusto Longuitano Junqueira, do Panathlon Kids,
com o caminhão de alimentos coletados 

Nilo Prata, Cláudia Prata, André Nunes, organizador do evento e Auro Ferreira 

Autoridades, atletas e homenageados no evento do Dia do Quimbol 

Há mais de 35 anos, 
protegendo 
sua família, 

seu patrimônio 
e seu futuro!

15 - 3231 1771     -     www.latufseguros.com.br
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São José dos Campos comemorou
26 anos de fundação

Araçoiaba da Serra projeta praça 
Panathlon e entrega Fair Play

O Panathlon Club São José dos Cam-
pos/SP comemorou 26 anos de fundação 
em 30 de setembro, marcando a data com 
a entrega do Prêmio Panathlon de Reco-
nhecimento Desportivo ao senhor Djalma 
Penha, supervisor do Museu de Esportes, 
que presta um serviço incansável para 
manter viva a memória do esporte da cida-
de, mesmo diante das adversidades.

A homenagem foi entregue pela pre-
sidente do Panathlon Club São José dos 
Campos, Kátia Riera, acompanhada de pa-

nathletas, familiares e convidados. 
Outra participação do clube ocorreu 

em 19 de novembro, por meio dos pana-
thletas Kátia Riera, Marcos Olivatto e João 
Omar Gambini, em sessão solene na Câ-
mara local, na homenagem do Conselho 
Regional de Educação Física do estado de 
São Paulo aos profissionais que se desta-
caram na cidade, com entrega da medalha 
do Mérito da Educação Física e a comenda 
de Benemérito da Educação Física.

O Panathlon Club Araçoiaba da Ser-
ra/SP realizou seu convívio de novembro, 
que além dos panathletas locais contou 
com a presença dos diretores do Panathlon 
Internacional Distrito Brasil, Pedro Roberto 
Pereira de Souza, presidente, e Ademir de 
Barros, o Paraná, diretor financeiro, além 
do presidente do Panathlon Club Soroca-
ba, Elói Ferreira, e do vice de Votorantim, 
Edson Veronese. 

No encontro, realizado na pizzaria 
Carroção, a vice-presidente Antônia Letí-
cia, acompanhada do presidente Elpídio 

Ribeiro, anunciou a aprovação da PL da 
praça Panathlon, que será implantada em 
2019, próximo ao portal de entrada da ci-
dade.

Outra atividade desenvolvida ocor-
reu em dezembro, com a entrega do troféu 
Fair Play, oferecido pelo Panathlon Club 
Araçoiaba da Serra para a equipe Ipanema 
Produtos Vet / Cantinho do Ferro, a mais 
disciplinada do Campeonato de Futsal dos 
Comerciários 2018, em evento organizado 
pela Secretaria de Esportes, por meio do 
coordenador e panathleta professor Kappa.

Confraternização realizada na Pizzaria Carroção 

Professor Glauco Putomatti e
a presidente Katia Riera 

Convívio do mês de setembro realizado
no Centro Treinamento Primavera 

Djalma Penha recebeu o Prêmio Panathlon
de Reconhecimento Desportivo

Panathleta Prof. Kappa, com o troféu 
Fair Play do Campeonato de Futsal 

Renato Santiago e Maurício Galdino, ladeados dos 
panathletas Marco Olivatto e João Gambini 

Edvar Simões e João Omar Gambini 

PANATHLON
INTERNACIONAL

DISTRITO BRASIL
“LUDIS IUNGIT”
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Panathlon Club Itapeva homenageou
cultura e apoiou eventos

Com o objetivo de resgatar valores 
da cultura local, o Panathlon Club de Itape-
va/SP promoveu em novembro um evento 
de homenagens, por meio das panathletas 
Rosa e Silmara, em parceria com o Grupo 
Minuano.

Os homenageados foram o ex-prefei-
to professor Geraldo, o Gegê, incentivador 
das artes; as escritoras Marô, Kely, Maria e 
Fernanda; o cantor de rap, Eber; as dança-
rinas Carol, Kayane e Luana e a campeã do 
concurso Dancing Days no passado, Vanda 
Cerdeira. 

Nos meses de setembro e outubro o 
clube local apoiou três eventos: o primeiro 

evento foi o 7º Festival de Atletismo Edu-
cação Física da Faculdade de Ciências 
Sociais e Agrária de Itapeva - FAIT, em co-
memoração ao Dia do Profissional de Edu-
cação Física, com apoio do Panathlon Club 
Itapeva, Conselho Regional de Educação 
Física (CREF4/SP), Secretaria Municipal 
de Esportes e Federação Internacional de 
Educação Física- Regional de São Paulo 
(FIEP/ SP).

O segundo foi a fase regional do 
Campeonato Estadual de Futebol nas ca-
tegorias Sub 11, Sub 13, Sub 15 e Sub 17, 
com realização da Secretaria Estadual da 
Juventude Esporte e Lazer, por meio da 

Inspetoria de Esportes, com apoio da Pre-
feitura, Fait e do Panathlon, com a coorde-
nação do presidente Edui Pereira e dos pa-
nathletas André, Hilton, Silvano, Vanderlei 
e dos alunos de Educação Física da Fait; 
com divulgação nos dois eventos do Fair 
Play, Jogo Limpo e as cartas do Panathlon 
Internacional.

O terceiro foi a premiação de alunos 
de diversas escolas do município que tive-
ram seus trabalhos selecionados pelo Ins-
tituto de Educação Ambiental de Itapeva, 
por meio da Fundação Planeta Terra, com a 
presença do presidente do Panathlon Club 
Itapeva, Edui Pereira.

Arbitragem, organização da Inspetoria e alunos de 
edução física da Fait na divulgação do Jogo Limpo 

Alunos destaques na olimpíada de Matemática da 
Rede Municipal de Ensino

Professor Geraldo Almeida, a escritora Maria Fer-
nanda e as Panathletas Silmara e Rosa Chueri

Equipe de arbitragem: Silvano, Vanderlei, Juliano e 
Professor Edui Pereira com o filho Arthur

Professores e alunos 

Vanda Cerdeira, o homenageado Prof. Geraldo e as 
Panathletas Silmara e Rosa Chueri

Equipes Finalistas sub 15, Seleção de Itapeva x 
Seleção de Apiai atletas, e equipe da Inspetoria 

Panathleta Edui Pereira, Paulo Saponga, professora 
Gisele e a aluda Escola Cel. Acácio Piedade  

VII Festival de Atletismo 
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Itapeva realizou a sua 2ª Festa do Esporte 
O Panathlon Club Itapeva/SP realizou 

em setembro a sua 2ª Festa do Esporte, co-
memorando também o Dia do Profissional de 
Educação Física, com homenagens aos pro-
fissionais que se destacaram e os esportistas 
do passado com o prêmio de Mérito Esporti-
vo e Personalidade do Esporte do Panathlon, 
evento realizado na Câmara local.

Destaque para a presença do prefeito 
Luiz Antônio Cavani; Pedro Souza, presiden-
te do Distrito Brasil do Panathlon Internacio-
nal, vice-presidente do Cref4/SP e delegado 
adjunto da Federação Internacional de Edu-
cação Física Regional São Paulo (FIEP SP); 
vereador Oziel Pires Moraes, presidente da 
Câmara e autor da Lei do Dia do Profissional 
de Educação Física; vereadora Juliana; Lu-

ciano Oliveira, Secretário de Esportes; Edui 
Pereira, presidente do Panathlon local; Mariól 
Siqueira, delegado do Cref, da Fiep, vice-pre-
sidente do Panathlon local e coordenador de 
Educação Física da FAIT; Rogerio Galvão, 
tesoureiro do Panathlon local; Elói Ferreira 
e Ademir de Barros, presidente e past pre-
sidente, respectivamente, do Panathlon Club 
Sorocaba e diretores do Distrito Brasil do Pa-
nathlon Internacional e a abertura com o hino 
nacional executado pela Orquestra da Escola 
de Música Hugo Belézia.

Os homenageados com a Medalha do 
Mérito da Educação Física foram: Bruno de 
Souza Vespaziano, Bruno Honorato da Silva, 
Juliano Fernandes Cardozo, Marcelo Diacár-
dia Mariano Cezar e Takeshi Yokoti. Já a Co-

menda Benemérita foi para a Faculdade de 
Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT. 

O Panathlon Club homenageou com o  
Diploma de Personalidade Esportiva, Quiri-
no Mendes dos Santos Neto. Com o Troféu 
Mérito Esportivo Panathlon, Isidro de La Rua, 
grande incentivador do Golf, Wilson Kasemo-
del (Vico) e os atletas da Associação Recre-
ativa Votorantim, campeã do Campeonato 
Estadual de Futebol de Salão da Federação 
Paulista no ano de 1970: Zezo, Tibúrcio, Sid-
ney, Nenê (in memorian), Tadeu, Geninho, 
Vade, Zezinho Mariozi, Maurinho, Lambari, 
Betico, Romeda, Dito Coxa e  o técnico José 
Carlos Conti (in memorian). 

No final uma homenagem surpresa da 
Câmara, ao professor Mariól Siqueira. 

Oziel Pires Moraes, Presidente da Câmara,
recebeu dos panathletas, a camisa do Jogo Limpo  

Homenageados pelo Conselho com a
Medalha de Mérito e o diploma de Benemérito

Grande publico prestigiou o evento 

Mariól Siqueira com professores e alunos,
comemorando a homenagem surpresa 

Homenageados do Conselho Regional de Educação Física
do estado de São Paulo

Homenageados da equipe de futsal da Votorantim, campeã Paulista de 1970
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Votorantim realizou dois eventos de futebol
O Panathlon Club Votorantim/SP, com 

apoio do Bela Montanha Futebol Clube, re-
alizou dois eventos de futebol no final de 
2018. 

O 2º Encontro de Futebol do Pana-
thlon Votorantim aconteceu em 25 de no-
vembro e ficou prejudicado em função da 
chuva ocorrida durante a madrugada, com o 
cancelamento da partida de futebol entre os 
panathletas de Sorocaba e Votorantim, mas 
as homenagens aconteceram normalmente 
durante o terceiro tempo na sede do Bela 
Montanha.

Os homenageados, escolhidos por 
uma comissão de panathletas e aprovados 
pela diretoria, foram os seguintes: Dércio 
Maciel de Camargo, jogou em todos os ti-
mes de Votorantim, tem 79 anos e participa 
dos jogos de futebol recreativo até hoje; Sér-
gio Pinto, foi ponta esquerda do Corinthians 

de Votorantim na década de 50; e José An-
tônio Rodrigues (César), jornalista que foi 
correspondente do Diário de Sorocaba na 
região e atualmente é o proprietário da Fo-
lha de Votorantim e um grande incentivador 
do esporte. Todos receberam seus troféus 
das mãos do vice-presidente do clube de 
Votorantim, Edson Veronese, do presidente 
do clube de Sorocaba, Elói Ferreira, e dos 
panathletas João Marcos, Roni, Paulo César 
Falcon, Giovani Coutinho, Rômulo Metidieri, 
Haroldo Luvison e Esquerdinha,

  Este evento faz parte do calendário 
do Panathlon local e nesta edição aconteceu 
pela primeira vez as homenagens, devendo 
ser perpetuadas em todos os futuros encon-
tros, uma vez que a comissão relacionou 
diversos nomes que merecem estar nesta 
galeria, por tudo o que fizeram pela história 
do esporte de Votorantim. 

 Outro evento aconteceu em 23 de 
dezembro, no campo do Flamengo, num 
jogo de confraternização entre Preto e Bran-
co. A equipe Preto esteve desfalcada de al-
guns de seus jogadores e desta forma teve 
uma formação mista. A partida terminou 4 a 
3 para equipe Branco.

  Marcaram presença os panathletas 
João Marcos, Roni, César Falcon e Estevam 
(Votorantim) e Ademir de Barros e professor 
Calotta (Sorocaba), além de presidente do 
Panathlon Internacional Distrito Brasil, Pe-
dro Souza.

  Os dois eventos foram finalizados 
com confraternização, em churrasco na 
sede do Bela Montanha, além da divulgação 
do Jogo Limpo e do Fair Play, parceria do 
Panathlon com a Autoridade Brasileira de 
Controle do Doping (ABCD) do Ministério do 
Esporte.

Homenageados Dércio Maciel de Camargo,
Sérgio Pinto e José Antônio Rodrigues (César)

Panathletas e homenageados Equipes Preto e Branco 
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Piracicaba comemora Dia do Profissional 
de Educação Física e o Dia do Panathleta  

O Dia Municipal do Profissional de 
Educação Física e o Dia Municipal do Pa-
nathleta foram comemorados em setembro 
no salão nobre “Eli de Campos Melges”, na 
Câmara Municipal de Piracicaba, quando 
foi realizada sessão solene de homenagem 
aos esportistas, atletas, profissionais e in-
centivadores do esporte, entidades, em-
presas ligadas ao esporte e profissionais de 
educação física, somando um total de vinte 
categorias. A iniciativa é do vereador André 
Gustavo Bandeira, por meio da lei municipal 
e decreto legislativo.

Na sessão solene houve ainda a en-
trega do “Prêmio Rocha Netto de Esportes 

– 2018”, título concedido a personalidades 
com trajetória de vida ligada ao esporte. 
Na ocasião, foram homenageados Arnaldo 
Poffo Garcia (Peixinho) e Marlene de Lima, 
como forma de reconhecimento a ambos 
pela contribuição ao esporte de Piracicaba.

As homenagens pelo Dia do Profissio-
nal de Educação Física contemplaram dez 
categorias, cujos agraciados receberam a 
Medalha de Mérito da Educação oferecida 
pelo Conselho Regional de Educação Física 
do estado de São Paulo. 

O Dia do Panathleta também já se tor-
nou um tradicional e importante evento de 
homenagens aos esportistas de Piracicaba. 

Foram onze homenagens a diversas catego-
rias, entre elas o Fair Play, que foi destinado 
ao presidente do Distrito Brasil, Pedro Ro-
berto Pereira de Souza. 

Diversos panathletas locais estiveram 
presentes à cerimônia, além dos diretores 
do Panathlon Internacional Distrito Brasil, 
Elói Ferreira e Ademir de Barros, que acom-
panharam o presidente. 

O evento do Panathlon Club Piracia-
ba foi realizado em parceria com a Câmara, 
Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria 
de Esportes, Lazer e Atividades Motoras e 
Conselho Regional de Educação Física do 
Estado de São Paulo (CREF4/SP).

Homenageados e autoridades 

Vereador André Bandeira e homenageados Panathletas posaram para foto 
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Santo André comemora os seus 27 anos  
realizando eventos e encontro internacional

Recife realiza convívios e 
participa de evento internacional

Em comemoração aos seus 27 anos 
de fundação, o Panathlon Club de Santo An-
dré/SP promoveu no mês de setembro um 
evento no Parque Antônio Flaquer, no bairro 
do Ipiranguinha, em parceria com a Prefei-
tura e Projeto Caminhando Para a Saúde. O 
evento ainda contou com o apoio do Stu-
dio Coreográfico Corpore Sano, professoras 
Viviane Donassen e Rose de Campos, Stilo 
Consultoria, Instituto Long Tao, Mirai Digi-
tal Consultoria e Equipe de Enfermagem da 
Anhanguera.

Ainda em setembro foi realizada pelo 
profissional de Educação Física e nutricio-
nista Rogério Frade, diretor de voleibol do 
Panathlon local, a Semana da Educação 
Física na Universidade Anhanguera, com 
apoio do Panathlon Club Santo André e do 
Conselho Regional de Educação Física do 
estado de São Paulo. 

Em novembro, Camille Egydio e Adal-
berto Triunfo, respectivamente presidente 
e diretor do Panathlon Club Santo André, 
participaram  e um encontro de panathle-

tas brasileiros e uruguaios em Montevidéu, 
onde foram recepcionados por Eduardo Et-
tlin, presidente do Panathlon Internacional 
Distrito Uruguai, e Carlos de Leon, presiden-
te do Panathlon Club Maldonado.

O encontro foi pré-agendado em fun-
ção da participação dos brasileiros em um 
congresso na cidade de Montevidéu, que 
aproveitaram para troca de informações e 
brindes. 

O encontro veio fortalecer as ativida-
des do panathletismo das Américas.

O Panathlon Club Recife/PE realizou 
seus últimos convívios mensais no Círculo 
Militar com os tradicionais almoços. Com 
ampla pauta puderam discutir a participação 
do clube nos diversos eventos esportivos e 
sociais da cidade, e na confraternização de 
final de ano. 

Em outubro, os panathletas José Pin-

to Lapa e Manuel Camelo participaram dos 
Jogos Olímpicos da Juventude, realizados 
em Buenos Aires/Argentina, onde represen-
taram o Brasil e ao lado do presidente Pierre 
Zappelli tiveram contato com autoridades 
de diversos países, como Rubens Lamas, 
da Argentina, e Luís Moreno, do Peru. 

Outro evento que contou com a par-

ticipação de panathletas foi o Congresso 
Nacional do Sistema Confef Crefs, na co-
memoração de 20 anos da regulamentação 
da Profissão de Educação Física realizado 
no Rio de Janeiro.

Participaram José Pinto Lapa, Suely 
Morais de Santana, Edvaldo Vitorio da Silva 
e Carolina Maciel (Recife/PE).

Eduardo Ettlin, Adalberto Camile Egydio e 
Carlos Del Leon no encontro em Montevideo 

Panathletas posaram para foto no Restaurante do Circulo Militar 

Projeto Caminhando Para a Saúde Semana da Educação Física 
na Universidade Anhanguera 

Convívio de Recife é realizado durante almoço 

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
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Clube de Mococa retoma as suas atividades 

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

Após retomar suas atividades em 
agosto de 2018 e constituir nova diretoria, o 
Panathlon Club Mococa/SP realizou no mês 
seguinte , no Clube da Praça, a sua segun-
da reunião, com a presença de dezesseis 
sócios. 

Na abertura dos trabalhos fez uso da 
palavra o presidente Carlos Henrique Lopes 
Faustino (Rincon), cumprimentando e agra-
decendo a todos pela presença. Em segui-
da houve saudação especial ao professor 

Carlos Eduardo Lenhoardt pelo seu retorno 
ao Panathlon, que apresentou um brilhante 
e emocionado discurso. O secretário Anto-
nino Silva, entre outros assuntos, lembrou 
que este ano o Panathlon Club Mococa 
completa 40 anos e encerrou comunicando 
a data e pauta, enquanto que o tesoureiro 
Lindolfo Pazotti Junior (Jacó) esclareceu as 
finanças do clube. 

Outra atividade de destaque do clu-
be foi a participação do presidente Carlos 

Henrique Rincón, em setembro, dirigindo 
a equipe de basquete Sub 14 de Mococa, 
contra o LSB, em Sorocaba, pelo campe-
onato da Federação Paulista da categoria.

Na oportunidade, Rincon entregou ao 
presidente do Distrito Brasil, Pedro Souza, 
a pedido do panathleta Antonino Silva, a re-
vista do Troféu Chico Piscina 50 anos, de 
sua autoria, recebendo em retribuição dois 
kits do Jogo Limpo.

Antonino Silva, Carlos Henrique Rincon e 
Lindolfo Pazotti Junior, o Jacó

Panathletas durante o convívio de setembro 

Rincon recebeu kits do Jogo Limpo
do presidente do Distrito Pedro Souza  

Rincon entregou livro “Troféu Chico Piscina 
– 50 anos” para presidente Pedro Souza 

Equipes Sub 14 de Mococa e da
Liga Sorocabana de Basquete 

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

FAIR PLAY

Panathlon Club Ribeirão Preto
comemorou o seu Jubileu de Prata

O Panathlon Club Ribeirão Preto/SP 
comemorou o seu Jubileu de Prata em de-
zembro último, marcando a data com ho-
menagem recebida em sessão solene na 
Câmara Municipal, numa iniciativa dos ve-
readores Maurício Gasparini, autor da pro-
positura, Marco Antônio Di Bonifácio (Boni), 
bicampeão olímpico como assistente técni-
co de voleibol feminino.

Participaram do evento o presiden-
te do Panathlon local, José de Araújo (Tio 
Zezinho do Judô) e o vice-presidente do 
Panathlon Internacional Distrito Brasil, fun-
dador do clube e past presidente do Pana-
thlon Internacional, Sebastião Alberto Cor-
rêa de Carvalho.

Sebastião Alberto 
Correa falou sobre a im-
portância do Panathlon 
Club de Ribeirão Preto na 
cidade, buscando imple-
mentar o Fair Play, a ética 
esportiva e o convívio en-
tre os esportistas do pas-
sado e do presente.

Ele também agrade-
ceu o reconhecimento fei-
to pela Câmara Municipal 
de Ribeirão Preto através 
de uma iniciativa dos vere-
adores Maurício Gasparini 
e Boni. Câmara Municipal homenageou o Panathlon pelo Jubileu de Prata 
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Panathletas participam do Congresso
do Sistema Confef Crefs no Rio de Janeiro

Praia Grande realizou eventos de pré-oficialização

Em 2018, a profissão de professor 
de Educação Física completou vinte anos 
de regulamentação. São duas décadas de 
atividade em defesa da sociedade. Ao lon-
go desses anos, o  foco da atividade física, 
de estética e modismo virou sinônimo de 
cultura, vida saudável, desenvolvimento 
humano e inclusão social.

Houve muito trabalho para alcançar 
tais conquistas. Para celebrar esse marco, 
nos dias 9 e 10 de novembro foi realizado, 

no Rio de Janeiro, o 2º Congresso Nacio-
nal do Sistema Confef/Crefs: 20 anos da 
regulamentação da Profissão. Foram três 
dias de programação especial voltada a 
estudantes e profissionais de Educação 
Física, por entidades parceiras. 

Diversos panathletas que são conse-
lheiros participaram desse evento, entre os 
quais o presidente Pedro Roberto Pereira 
de Souza (Panathlon Internacional Distri-
to Brasil); Solange Guerra Bueno, Miriam 

Ribeiro Borba Leme e Erica Verderi (Soro-
caba/SP); Johnny Godoy (Piracicaba/SP), 
Marco Antônio Olivato e João Gambini 
(São José dos Campos/SP); Bruno Ales-
sandro Galatti (Ribeirão Preto/SP); Geor-
gios Stilyanos Hatzidakis e Nestor Soares 
Publio (São Paulo/SP); Valdecir Paula Lima 
(Praia Grande); Marcelo Casati (Santos/SP) 
e José Pinto Lapa, Suely Morais de Santa-
na, Edvaldo Vitorio da Silva e Carolina Ma-
ciel (Recife/PE).

O Panathlon Club Praia Grande/SP re-
alizará sua fundação em fevereiro de 2019, 
mas antes de oficializar, desenvolveu duas 
atividades no mês de novembro, ambas au-
torizadas pelo presidente do Distrito Brasil, 
Pedro Roberto Pereira de Souza, 

O primeiro aconteceu em 18 de no-

vembro, com uma das principais bandei-
ras do Panathlon Internacional, que é o 
Fair Play durante o Campeonato Brasileiro 
Shinshukan de Karatê Kobudo, premiando 
o Fair Play. Marcou presença no evento o 
presidente do clube, Waldecir Paula Lima, 
acompanhado dos sócios Ricardo, Mirian, 

Denise e Jorge Yoshimura. 
O segundo evento ocorreu em 27 de 

novembro, durante a corrida Novembro 
Azul, movimento mundial que acontece to-
dos os anos para reforçar a importância 
da prevenção e do diagnóstico precoce do 
câncer de próstata.  

Reunião preliminar para fundação do clube

Momento da abertura 

Panathletas participando  do 2o Congresso Nacional do Sistema Confef – Crefs

Waldecir Paula Lima falou na abertura do 
Campeonato Brasileiro de Karatê

Waldecir Paula Lima, Lucas e o Gilson, 
durante a Corrida Novembro Azul 

Jorge Yoshimura e Waldecir Paula Lima

Antes da Corrida houve aquecimento 
para todos os participantes 
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RIBEIRÃO PRETO E TA-
QUARITINGA -  Os clubes Panathlon 
de Ribeirão Preto (SP) e Taquaritinga (SP), 
por meio dos seus representantes Sebastião 
Alberto Corrêa de Carvalho, Niilo Prata, Pau-
lo César Cedran e Rafael Miranda, participa-
ram no dia 22 de setembro, do lançamento 
do livro do ex-panathleta de Jaboticabal, 
professor Dionísio Tabajara Gulliver, evento 
que aconteceu na Faculdade de Educação 
Física do Centro Universitário Moura Lacer-
da/Unidade Jaboticabal    

JUIZ DE FORA -  Panathletas de 
Juiz de Fora (MG) realizaram visita a Goia-
ná, cidade vizinha que tem como prefeito 
e vice, respectivamente, Estevinho e Paulo 
Galvão, ambos profissionais de Educação 
Física. Na oportunidade, Pedro Roberto Pe-
reira de Souza, presidente do Panathlon In-
ternacional Distrito Brasil e vice-presidente 
do Conselho Regional de Educação Física 
do estado de São Paulo (Cref4 SP), entregou 
para ambos uma medalha do Cref4/ SP, co-
memorativa de 20 anos da regulamentação 
da profissão de Educação Física. A visita foi 
acompanhada por Ademir de Barros, o Pa-
raná, diretor do Distrito Brasil; e Basileu Ta-
vares, presidente do Panathlon Club Juiz de 
Fora, que foi professor do prefeito no ensino 
médio e do panathleta Antônio Carlos Reiff. 
Um dos assuntos abordados foi a possibili-
dade de se fundar um Panathlon na cidade.

SÃO PAULO -  Lágrimas, sorrisos 
e lembranças carinhosas marcaram o lança-
mento do livro “Treinador de Futebol: Herói 
ou Vilão?”, escrito pelo panathleta falecido 
José de Souza Teixeira, conhecido carinho-
samente como Professor Teixeira. Com me-
diação do professor e jornalista Celso Un-
zete e participação de Júnior Teixeira, filho 
do autor, o evento foi realizado no dia 4 de 
setembro no auditório do Museu do Futebol, 
no estádio do Pacaembu, em São Paulo. 
Pouco antes de falecer, aos 82 anos, em 
abril de 2018, o ex-treinador e preparador fí-
sico deixou a obra praticamente pronta para 
ser lançada. “O livro estava 90% pronto, fal-
tava aquela correção final. Com a ajuda da 
família e dos amigos, deu tudo certo”, disse 
Júnior Teixeira. Professor Teixeira era sócio 
do Panathlon Club São Paulo e foi o padri-
nho do clube de Araçoiaba da Serra/SP. Es-
tiveram presentes os panathletas Ademir de 
Barros, o Paraná, Pedro Souza e sua esposa 
Maysa Miceli Santini de Souza.

SÃO PAULO -  O Panathlon Club 
São Paulo/SP comunicou em 27 de setem-
bro, com profundo pesar, o falecimento do 
panathleta e professor Vanilton Senatore. 
Vanilton foi um dos nomes mais importan-
tes da história do esporte para pessoas 
com deficiência e de imensurável valia na 
construção do movimento paralímpico na-
cional em seus moldes atuais. Pioneiro do 
esporte adaptado, formou-se em Educação 
Física pela Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas (PUC), em 1972. Construiu 
como docente, a partir deste ponto, uma ir-
retocável carreira acadêmica. Enveredou-se 
no desenvolvimento de políticas públicas 
esportivas, em trajetória cujo início ocorreu 
na coordenação do esporte escolar no Mi-
nistério da Educação e Cultura, em março 
de 1985. Seguiu neste caminho até 2016, 
quando encerrou sua passagem pela Se-
cretaria de Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência de São Paulo. No Comitê 

Paralímpico Brasileiro teve papel-chave em 
inúmeras iniciativas esportivas, com desta-
que para o projeto Paralímpicos do Futuro, 
uma das ações que deram origem às Para-
limpíadas Escolares, atualmente o grande 
celeiro para a descoberta de talentos no 
esporte paralímpico brasileiro. Ocupava o 
cargo de colaborador do CPB na liderança 
do projeto de criar centros de referências no 
Brasil. Vanilton faleceu em decorrência de 
complicações cardíacas na manhã do dia 
26 de setembro. Aos 71 anos, deixou espo-
sa e duas filhas, com os quais o Panathlon 
se solidariza e deseja força a toda a família.

SALTO DE PIRAPORA - Do-
nizete Júnior, presidente do Panathlon Club 
Salto de Pirapora, além de diretor de espor-
tes, técnico e árbitro de voleibol, é também 
árbitro de futebol e está em treinamento e 
avaliação para atuar como bandeira nos 
jogos do Campeonato Paulista, promovido 
pela Federação Paulista de Futebol.

MUNDO - O Comitê Olímpico Inter-
nacional, como nos últimos anos, destinou 
ao Panathlon o valor de 91 mil euros, a tí-
tulo de subvenção anual. O COI reforçou o 
importante papel da nossa entidade na pro-
moção e difusão da cultura e ética esportiva, 
visando aprofundar, divulgar e defender os 
valores do esporte, alinhado com o  espírito 
Olímpico.

CURTAS  •  CURTAS  •  CURTAS  •  CURTAS
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BRASIL – Outro grande evento 
ocorrido no SESC da Vila Mariana em São 
Paulo, foi o lançamento do Sêlo Literário do 
Conselho Regional de Educação Física do 
estado de São Paulo, em comemoração aos 
20 anos da regulamentação da profissão de 
Educação Física. O Sêlo Literário consiste 
em 20 livros com a temática da area da sau-
de, fitness, da educação física escolar e do 
esporte. Diversos panathletas foram autores 
desses livros e outros marcaram presença 
no evento, são eles: Pedro Souza (Distri-
to Brasil), Nestor Soares Publio, Georgios 
Stylianos Hatzidakis, Célia Gennari e Rober-
to Saad (São Paulo) Marco Olivatto e João 
Omar Gambini (São José dos Campos), Eri-
ca Verderi (Sorocaba), Mariól Siqueira (Ita-
peva), Nilo Prata (Taquaritinga), Renan Turini 
e Evandro Antônio Correa (Jaú). 

BRASIL - Diversos panathletas 
de várias cidades participaram dos Jogos 
Abertos do Interior, um mega-evento espor-
tivo promovido pela Secretaria da Juventu-
de, Esporte e Lazer do estado de São Paulo, 
realizados em São Carlos, no período de 
14 a 24 de novembro último. Neste perío-
do, a cidade de 250 mil habitantes teve um 
incremento de mais de 20 mil ‘moradores 
temporários’. Os panathletas que marcaram 
presença no evento como dirigente, coor-
denador, técnico e outras funções foram 
Solange Guerra Bueno, Vladimir Godoi, Jo-
siane Grunewald Marangon e Simei Lamar-
ca (Sorocaba), Marco Olivato (São José dos 
Campos), Donizete Júnior (Salto de Pirapo-
ra), Edui Pereira e Rogério Galvão (Itapeva) e 
Bruno Galati (Ribeirão Preto). 


