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O presidente da Federação Paulista de Atletismo (FPA) e do Sinpefesp (Sindicato
dos Profissionais de Educação Física de São Paulo e Região), José Antonio Martins
Fernandes, o Toninho, participou, no último dia 13 de julho, do Seminário Internacional
“Copa do Mundo 2014, Jogos Olímpicos 2016 – Empregos Verdes e Trabalho
Decente”. O evento foi promovido pela UGT – União Geral dos Trabalhadores –
central trabalhista da qual Toninho é secretário Nacional de Esportes. Ele integrou
o 1º painel de trabalhos, que teve como expositores Agemar Santos (Embaixador e
Diretor de Relações Institucionais do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos do
Rio) e Juca Kfouri (Folha de S. Paulo, CBN e ESPN). Na qualidade de debatedor,
Toninho, inicialmente, parabenizou a UGT pela oportunidade de envolver 21 países,
políticos e profissionais de esporte em torno de um assunto tão sério para o Brasil
quanto o bom andamento das duas grandes realizações. E deixou claro:”O Brasil
está pensando muito na engenharia do cimento (construção de estádios) e pouco na
engenharia humana, correndo o risco de prejudicar a evolução dos verdadeiros
protagonistas dos dois espetáculos, que são os atletas, os treinadores e todos os
recursos profissionais que cercam o desporto brasileiro, cujo trabalho está
precarizado”. E concluiu solicitando que o MEC – Ministério da Educação e Cultura
– faça a integração curricular do atletismo nas aulas de educação física das escolas,
por ser a modalidade-mãe de todas as outras. Isso porque lida com movimentos
básicos como andar, correr, saltar, arremessar e lançar.

Toninho defende incentivo aos recursoshumanos do esporte em  Seminário da UGT
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 Cerca de duas mil pessoas festejaram, em julho passado, a abertura da 13ª.
Copa Negritude de Futebol Amador na arena do CDC Alvorada, na Cohab 1 em
Artur Alvim. O torneio figura entre os principais da cidade e Grande São Paulo.

O grande destaque para inícicio das rodadas foi o jogo “festa” entre o time Máster
do Santos FC X Seleção da Copa Negritude de 2010. Segundo o deputado estadual
Simão Pedro (PT), que também participou do jogo amistoso “esse encontro só
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Seleção Máster  da Copa Negritude Seleção do Time Máster do Santos F.C Nicanor Ribeiro (Sósia do Péle), Dep.Simão Pedro e Cristina
diretora social do Negritude.

vem a brindar a abertura da Copa, além de premiar a comunidade da Cohab 1 e
região com a apresentação de antigos jogadores do Santos FC e ídolos do futebol
da Seleção Brasileira”, afirmou Simão Pedro.   O Santos venceu por 2 a 1 a
Seleção da Copa. Após o jogo os atletas santistas e convidados foram
recepcionados com um churrasco de confraternização na sede do Negritude. A
competição que está no pique total da primeira fase de classificação reune cerca
de 130 times nas categorias: Esporte, Máster e Base sub12/sub 13/14 e sub 15/16.


