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 Durante o 2º Congresso Nacional da UGT, realizado no Palácio das Convenções do Anhembi, em São Paulo, o
presidente da Federação Paulista de Atletismo (FPA) e do Sindicato dos Profissionais de Educação Física de São Paulo e
Região (Sinpefesp), José Antonio Martins Fernandes, o Toninho, procedeu a entrega de uma carta-documento ao ministro-
chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, que examinou o conteúdo e se comprometeu a
entregá-la à presidenta Dilma Roussef. “A carta chega a seu destino graças ao empenho do presidente da UGT, Ricardo
Patah, e do deputado federal  Roberto Santiago que, na ocasião, fez questão de dizer que vai nos acompanhar a Brasília para
assegurar maior agilidade em possíveis trâmites burocráticos. O documento abrange assuntos de real interesse da categoria
diferenciada dos profissionais de educação física e os tópicos foram aprovados por unanimidade num evento que contou com
a participação de 3.400 delegados”, registra Toninho, que também é secretário nacional de Esportes da central trabalhista.
Vale ressaltar que a carta mereceu a atenção e colaboração de importantes entidades afins como o Conselho Nacional de
Educação Física, o Conselho Regional de Educação Física de São Paulo e a Federação Nacional dos Profissionais de
Educação Física, entre outras que a subscrevem.

 Carta a Dilma reúne reivindicações dos
profissionais de educação física

Vale ressaltar que a educação física é o denominador comum para toda
e qualquer atividade esportiva, seja ela individual ou de natureza coletiva.
Seus profissionais lidam com a harmonia e a evolução de movimentos
básicos, inerentes ao ser humano, como andar, correr, saltar, arremessar e
lançar, respeitando a famosa frase: “Mente sã em corpo são”
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Tempo de Festa
Para os Trinta e Um Anos...

Pois é, em meio a disputadíssima 13ª.
Copa, neste mês de outubro, o Negritude FC
de Artur Alvim, festeja os seus 31 Anos de ‘Uma
História Viva de Amor ao Esporte’. Uma traje-
tória impecável não só com o futebol de vár-
zea, mas de compromisso no desenvolvimen-
to sócio-educativo da comunidade onde o Clu-
be nasceu e vive, a Cohab 1. Para o deputa-
do estadual Simão Pedro (PT), admirador e
incentivador do futebol praticado na várzea,
a história do Negritude se confunde um pou-
co com a própria história da Cohab 1. “Afinal,
ambos surgiram quase que ao mesmo tempo.
E quando se diz o time do Negritude FC, logo
se pensa no time da Cohab 1”, compara. “É
uma referência tanto para um, como para ou-
tro”, afirma o deputado.

Segundo ele, além da entidade Negritude
desenvolver trabalhos e projetos de ações
sociais para com a juventude e população
geral. “É importante ressaltar que a realiza-
ção da Copa Negritude, que chega em sua
13ª. edição, é ícone referencial de integração
de comunidades vindas de vários quadrantes
de São Paulo e Região Metropolitana, e que
atua como um estimulante para a economia
local”, define Simão Pedro.
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Juciely (campeã dos jogos  Militares), Tandara e Fernanda Garay trio
 de destaque na  Seleção Brasileira de Vôlei no Sul-Americano
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