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 A rodada de jogos de oitavas de final deve reunir um grande número de torcedores bem entusiasmado para torcer por seus times. Afinal a
competição é de ponta e de times de ótimas qualidades. O torneio tem como dos principais objetivos em estreitar os laços de amizade existente entre
os participantes. Com apoio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, (SELJ) e do vereador Aurélio Miguel.  A rodada de
jogos das Oitavas e Quartas de Final são disputados nos campos dos competidores.

Reta Final da Copa Paulistana
de Futebol de Campo

Para quem gosta de apreciar um bom futebol, vale a pena conferir a reta final da
Copa Paulistana de Futebol de Campo, das categorias Super Máster e Sênior, que entra

na fase do “quem é quem”. Ou seja, quem perder ta fora!

Apoio:

Confira tabelas abaixo:

Realizada pelo vereador Aurélio Miguel, a 1ª Con-
ferência Municipal de Educação Física, Esporte e La-
zer realizada no último dia (12), no Salão Nobre da
Câmara Municipal de São Paulo, os princípios e a
valorização do profissional da área de Educação Fí-
sica. Vários representantes da área palestraram
sobre o assunto. O parlamentar deu início à sessão
solene exaltando o anseio que possuía em organi-
zar o evento.

 “É um orgulho estar aqui. É o início de um gran-
de sonho que vem desde 2006, quando propus a
criação da conferência. É importante que haja essa
primeira para que as demais que virão cresçam e
se consolidem como política pública da cidade de
São Paulo”, disse o vereador Aurélio Miguel , autor
do Projeto da Resolução 2/2006, que criou a confe-
rência.

 O presidente do Conselho Deliberativo da Cor-
redores Paulistas Reunidos (Corpore), Amadeu Ar-
mentano, foi o primeiro a discursar e deu uma ver-
dadeira aula. Armentano comentou sobre o cresci-
mento de entidades de corrida a partir de 2007, o
atraso na mentalidade brasileira a respeito da práti-
ca de esportes e também sobre a falta de investi-
mento em corridas. “Dizem que o órgão mais sensí-
vel do ser humano é o bolso, mas parece que esse
não é o das autoridades. As corridas de rua não são
valorizadas o tanto quanto mereciam”.

 Ao final do discurso, Armentano referiu-se sobre
principais itens que os profissionais de educação
física devem seguir. Atuando no campo da formação
de atletas brasileiros, que, muito provavelmente,
poderão representar o Brasil. “Tomem muito cuida-
do, pois vocês vão estar trabalhando com essa ban-
deira. E isso é de extremo valor”.

Vereador Aurélio Miguel promove
1ª Conferência Municipal Educação

Física, Esporte e Lazer

Primeira edição do evento contou com palestrantes
de áreas da Educação Física e do Sinpefesp
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